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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADEVETE APARECIDA LINS 
Orientador: Tânia Regina dos Santos Soares - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS PROBLEMAS QUE ENVOLVEM A SEXUALIDADE EM ESPECIAL A GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA 
Tema: SEXUALIDADE 
Palavras-chave: Palavras chave: Sexualidade, adolescência, gravidez na adolescência, métodos 
contraceptivos, informações, 
Resumo: Uma das principais finalidades em relação ao trabalho a ser apresentado, diz respeito a 
uma formação do aluno em sua complexidade no ensino de ciências, buscando considerar quais 
são os problemas que envolvem a sexualidade, em especial a gravidez na adolescência, 
construindo, por meio desse conhecimento, uma consciência preventiva nos cuidados que devem-
se tomar quando o adolescente inicia um relacionamento sexual sem avaliar os prejuízos que 
essas questões podem acarretar, de forma precoce, na vida. Justifica-se este projeto de 
intervenção pedagógica na escola para conscientizar os adolescentes sobre a gravidez na 
adolescência e os diversos riscos para os jovens que iniciam uma família não intencionada. A 
vulnerabilidade dos adolescentes com relação à gravidez envolve vários aspectos, e a instituição 
escolar é um ambiente favorável que pode contribuir para uma conscientização dos verdadeiros 
fatos negativos de uma gravidez indesejada ou de algumas doenças sexualmente transmissíveis - 
DST. Espera-se que a escolha desse tema sobre a gravidez na adolescência tenha grande 
importância para aproximar esse contexto referente às informações sobre o assunto que muitas 
vezes não fazem parte do cotidiano da geração de algumas adolescentes. Em geral, essas fontes 
estão dispersas, fora do contexto escolar, sem uma ligação entre a história particular de cada 
menina, das suas experiências e do seu contexto familiar, muitas vezes, sem uma estrutura 
adequada. Conclui-se que o tema gravidez na adolescência precisa ser abordado de forma mais 
clara, principalmente na família, escola e no convívio social do adolescente. Desta forma, a 
atuação do professor e de toda a equipe educacional se faz necessária, como profissionais da 
área da educação, tendo a contribuir para a prevenção da gravidez na adolescência. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADEVETE APARECIDA LINS 
Orientador: Tânia Regina dos Santos Soares - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os problemas que envolvem a sexualidade em especial a gravidez na adolescência 
Tema: Sexualidade 
Palavras-chave: gravidez, adolescência, sexualidade, abandono escolar, 
Resumo: Uma das principais finalidades em relação ao projeto a ser apresentado, diz respeito a 
uma formação do aluno em sua complexidade no ensino de ciências, buscando considerar quais 
são os problemas que envolvem a sexualidade em especial a gravidez na adolescência, 
identificado por meio desse conhecimento uma consciência preventiva nos cuidados que deve-se 
tomar quando o adolescente inicia um relacionamento sexual sem avaliar os prejuízos que essas 
questões podem acarretar de forma precoce na vida. Espera-se que a escolha desse tema sobre 
a gravidez na adolescência tenha grande importância para aproximar esse contexto referente às 
informações sobre o assunto que muitas vezes não fazem parte do cotidiano da geração de 
algumas adolescentes. Em geral, essas fontes estão dispersas, fora do contexto escolar, sem 
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uma ligação entre a história particular de cada menina das suas experiências e do seu contexto 
familiar muitas vezes sem uma estrutura adequada. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADRIANA HASSE 
Orientador: LUÍS FERNANDO ROVEDA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Utilização de temperos no paladar e qualidade dos alimentos em escolas públicas 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos 
Palavras-chave: Temperos e qualidade dos alimentos 
Resumo: Como a maioria dos nossos educandos se alimenta de Fast Food por ser uma forma 
rápida e prática, precisamos conscientizar os mesmos que este tipo de alimentação pode causar 
doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, carências nutricionais, sedentarismo e a 
obesidade, para isso precisamos mudar os hábitos alimentares dos mesmos para melhorar a 
qualidade de vida onde podemos começar na mudança de sabores dos alimentos através dos 
temperos fazendo os mesmos redescobrirem comidas do seu cotidiano, apresentando uma nova 
forma de conhecer os benefícios dos mesmos. Podemos começar com temperos simples tais 
como: Tomilho, Sementes de Cardamomo, Mostarda granulada, Pimenta da Jamaica, Cúrcuma, 
Gergelim preto, Cebolinha, Salsinha, Sálvia, Alho, Manjericão, Alecrim, Coentro, Orégano e a 
Pimenta 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADRIANA HASSE 
Orientador: LUÍS FERNANDO ROVEDA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Utilização de temperos no paladar e qualidade dos alimentos em escolas públicas 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Temperos e qualidade dos alimentos 
Resumo: Como a maioria dos nossos educandos se alimenta de Fast Food por ser uma forma 
rápida e prática, precisamos conscientizar os mesmos que este tipo de alimentação pode causar 
doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, carências nutricionais, sedentarismo e a 
obesidade, para isso precisamos mudar os hábitos alimentares dos mesmos para melhorar a 
qualidade de vida onde podemos começar na mudança de sabores dos alimentos através dos 
temperos fazendo os mesmos redescobrirem comidas do seu cotidiano, apresentando uma nova 
forma de conhecer os benefícios dos mesmos. Podemos começar com temperos simples tais 
como: Tomilho, Sementes de Cardamomo, Mostarda granulada, Pimenta da Jamaica, Cúrcuma, 
Gergelim preto, Cebolinha, Salsinha, Sálvia, Alho, Manjericão, Alecrim, Coentro, Orégano e a 
Pimenta. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADRIANE MARIA HANZEN BOARO 
Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA NO CONTEXTO ESCOLAR: CONFLITOS ENTRE IDEIAS 
RELACIONADAS À CIÊNCIA E À RELIGIÃO 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação em Ciências, Evolução Biológica, Aprendizagem Significativa, 
Resumo: O conteúdo da Evolução Biológica é importante na aprendizagem das ciências no 
Ensino Fundamental II por possibilitar uma visão ampliada dos conhecimentos sobre os seres 
vivos. O objetivo desse trabalho foi investigar como a aprendizagem sobre Evolução Biológica no 
Ensino de Ciências pode se tornar significativa para os alunos desse nível de ensino. Trata-se de 
estudo bibliográfico com delineamento caracterizado pela pesquisa-ação mediante intervenção 
realizada com alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental. A amostra foi composta por 71 alunos 
com idade entre 12 e 14 anos. Os resultados indicaram conhecimentos parciais sobre teorias 
científicas e presença de crenças religiosas. Conclui-se que para propiciar atividades que 
contribuam para a aprendizagem significativa sobre os conteúdos da Evolução Biológica é 
essencial que o professor apresente temáticas de maior interesse dos alunos de forma que 
ciência e religião possam testemunhar e legitimar a evolução humana fundamentado no respeito, 
na ética e no aprofundamento do conhecimento das teorias, motivando para reflexões acerca da 
Evolução Biológica. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ADRIANE MARIA HANZEN BOARO 
Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Religião e Ciência: uma abordagem sobre o conteúdo da Evolução Biológica no Ensino 
Fundamental 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Religião e ciência, Evolução Biológica, Ensino de Ciências, Aprendizagem 
Significativa, Quanti-qualitativa, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar as atividades para a 
aprendizagem sobre Evolução Biológica durante a intervenção junto aos alunos participantes da 
pesquisa. Partindo da concepção de que a ampliação do conhecimento, assimilação de 
informações, conceitos ou novas proposições sobre um determinado assunto, estabelecem 
significados para o aluno mediante uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da 
estrutura cognitiva preexistente no indivíduo. Os novos significados tornam-se mais abrangentes 
pela interação entre os conhecimentos já existentes e novas informações introduzidas que 
desencadeiam o processo de aprender significativamente, permitindo que o aluno tenha uma 
visão mais ampla sobre o assunto. Em se tratando da temática da Evolução Biológica, a 
expansão e incremento da abordagem sobre a temática, pode tornar significativa a aprendizagem 
sobre os conteúdos da disciplina de Ciências. Assim, neste apanhado apresentam-se as 
atividades realizadas durante a intervenção junto aos alunos visando à aprendizagem significativa 
da Evolução Biológica e assuntos relacionados. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ALCIONE FERREIRA RAMOS 
Orientador: Denny William da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Recuperação e preservação de nascentes com o uso do solo-cimento 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Conservação ambiental, Proteção e recuperação de nascentes, Solo-cimento, 
Prática pedagógica com alunos, Goioxim, 
Resumo: A água é um recurso de grande valor, porém escassa. Porém, em decorrência de 
externalidades negativas poderemos ter problemas com o provimento de água potável. Nas 
propriedades rurais a água é um recurso fundamental para as atividades campesinas, como 
abastecimento das moradas e para os animais, irrigações das lavouras, pomares ou hortas, entre 
outras atividades. Neste sentido este trabalho tem por objetivo de analisar a conservação 
ambiental dos recursos hídricos por meio da proteção e recuperação de nascentes com solo-
cimento. Esse método pode contribuir para com aproveitamento salubre da água, bem como a 
recuperação da mata ciliar a partir de uma prática pedagógica de campo com alunos do ensino 
fundamental no município do Goioxim - Paraná. Quanto aos aspectos metodológicos este estudo 
se caracteriza como um estudo de caso, com objetivos exploratório e predominantemente 
qualitativo. Diante deste estudo constata-se que a educação, ao conciliar aspectos teóricos com 
prático é um instrumento metodológico que contribui na construção de um projeto futuro de 
sociedade, tal qual lança desafios vividos e força a pensar solução no dia a dia preparando estes 
futuros alunos para o desenvolvimento sustentável. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ALCIONE FERREIRA RAMOS 
Orientador: Denny William da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Recuperação e preservação de nascentes com o uso do solo-cimento 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Recuperação, Preservação, solo-cimento 
Resumo: Esta produção pedagógica faz parte do Programa da Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná -SEED- intitulado, Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Que 
pretende capacitar professores da rede pública estadual para o desenvolvimento de ações 
educacionais, após estudo e pesquisa, e que resultem em novas práticas em sala de aula. Como 
instrumento da intenção didática foi escolhido o tema água e a metodologia focada na 
recuperação de nascentes pela técnica do solo - cimento. O trabalho será desenvolvido na zona 
rural do município de Goioxim. A aplicação da prática educacional será ofertada aos estudantes 
de 6º ano do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, sendo que a maioria dos educandos é 
oriunda da área rural do Município. Entendo os recursos hídricos como unidade de planejamento 
que busca integrar as ações humanas e a necessária conservação ambiental, a abordagem a ser 
adotada prevê: utilização do tema água relacionando-o ás atividades humanas que dela 
dependem; o entendimento do ciclo hidrológico, poluição e tratamento de água; compreensão do 
papel da vegetação ciliar na manutenção das nascentes, tanto no volume quanto na quantidade 
de água; aplicar a técnica de solo - cimento de uma nascente degradada. Como metodologias e 
instrumentos para atingir os objetivos acima será lançada mão de vídeos, debates orientados, 
elaboração de mapas conceituais, visitas a campo, analise do discurso contido em músicas pré-
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selecionadas, elaboração de textos, relatos e aplicação prática da técnica solo - cimento na 
recuperação de nascentes já mapeadas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: AMÉLIA BORGES PITTA 
Orientador: Josiane Medeiros de Mello - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Lousa digital como ferramenta metodológica para o ensino do corpo humano 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Ciências, Tecnologia em sala de aula, Lousa digital, 
Resumo: O objetivo desse trabalho foi capacitar professores do ensino fundamental e médio, 
além de incentivar o uso das TICs no processo ensino/aprendizagem e avaliar a utilização dessas 
ferramentas. Esse trabalho foi realizado Na Escola Estadual Ribeiro de Campos da cidade de 
Goioerê - Paraná, com professores estaduais do Ensino Fundamental e Médio. Foi desenvolvido 
com carga horária total de 32 horas/aula, divididos em oito encontros de 4 h/a. Para diagnóstico 
da utilização de recursos tecnológicos na educação, foi aplicado um questionário com a maioria 
das questões fechadas. Os resultados mostraram que existe uma carência educacional quando 
se trata do uso das TICs na educação, 80% dos professores, mesmo sendo especialistas na sua 
área de atuação e a maioria (90%) atuante no magistério há mais de 10 anos, nunca haviam 
utilizado o recurso da lousa digital. A lousa digital e as ferramentas disponíveis apresentadas 
agradaram todos os professores que aprenderam com os conteúdos abordados e se sentiram 
satisfeitos. Acredita-se que trabalhos dessa natureza, incentivam o uso e o gosto pela utilização 
das TICs e levam os professores a buscarem novas metodologias e a refletirem sobre os avanços 
que as tecnologias podem oferecer em prol de uma educação onde se efetive o aprendizado 
significativo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: AMÉLIA BORGES PITTA 
Orientador: Josiane Medeiros de Mello - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Lousa digital como ferramenta metodológica para o ensino do corpo humano 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Ciências, tecnologia em sala de aula, lousa digital, 
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica, Unidade Didática tem como objetivo 
proporcionar aos docentes novas formas de aprendizado sobre as ferramentas de tecnologias de 
comunicação e informação, a fim de indicar caminhos pedagógicos que contribuam para seu 
aperfeiçoamento por meio do uso da lousa digital de forma a aliar à tecnologia a educação, 
deixando o processo de ensino aprendizagem mais motivador, tanto para o professor, quanto 
para o aluno. Para tanto se propõe essa intervenção no Colégio Estadual Ribeiro de Campos - 
Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Goioerê. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA ADELIA NUNES 
Orientador: Dionízia Xavier Scomparin - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA ABORDAGEM DIDÁTICO EFETIVA NA CONSCIENTIZAÇÃO DO ADOLESCENTE: 
DROGADIÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 
Tema: Ciências 
Palavras-chave: Educação, Prevenção, Adolescente, Drogas 
Resumo: A proposta do presente artigo é apresentar a análise de alguns aspectos referentes ao 
desenvolvimento do trabalho de prevenção ao uso de drogas. O presente estudo foi embasado 
em autores que trazem informações sobre a importância de se fazer um trabalho eficaz com o 
adolescente em situação de risco, para que o mesmo possa ter atitudes conscientes em relação a 
esse problema infelizmente contumaz em nossa sociedade. A proposta é o reconhecimento de 
que a prática do ensino deve ser diferenciada, pois ao tratar o aluno com afetividade, o mesmo se 
acerca do professor e se afasta das drogas. Para finalização do projeto foi apresentada uma 
Mostra Cultural com o propósito de propagar o conhecimento que a disciplina de Ciências 
possibilitou aos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA ADELIA NUNES 
Orientador: Dionízia Xavier Scomparin - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INTERVENÇÃO DO PROFESSOR NO ESPAÇO ESCOLAR E SUA INFLUÊNCIA NA 
VIDA DOS ALUNOS A RESPEITO DAS DROGAS 
Tema: Ciências 
Palavras-chave: Educação, Drogas, Prevenção 
Resumo: Esse trabalho é direcionado à prevenção do uso de drogas lícitas ou ilícitas por 
adolescentes. Contempla esclarecimentos de forma lúdica e apropriada para a idade dos 
mesmos. Primeiramente será feito uma abordagem para o conhecimento dos perigos das drogas, 
logo em seguida será abordado o corpo humano, o qual já faz parte do conteúdo do 8° Ano da 
disciplina de Ciências. A partir desses referenciais espera-se que o aluno possa entender os 
perigos dessas substâncias, através das atividades propostas pretende-se que ao término desse 
trabalho o estudante venha tanto a evitar o uso de drogas bem como disseminar seu 
conhecimento para todos que o cercam. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA CLÁUDIA LEÔNCIO 
Orientador: TÂNIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Nutricional no Ensino Fundamental: Implementação de Atividades Baseadas na 
Teoria da Aprendizagem Significativa 
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Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: saúde, nutrição, qualidade de vida 
Resumo: Este trabalho finaliza as ações propostas durante todo o período do PDE, nele 
podemos ver os resultados das atividades trabalhadas em sala de aula com os alunos e seu 
crescimento com relação ao que foi proposto. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA CLÁUDIA LEÔNCIO 
Orientador: TÂNIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Nutricional no Ensino Fundamental: Implementação de Atividades Baseadas na 
Teoria da Aprendizagem Significativa 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: nutrição, hábitos alimentares, escola 
Resumo: Este trabalho tem como temática de estudo os hábitos alimentares dos alunos na 
adolescência, com o objetivo de modificar e implementar ações sobre hábitos alimentares 
saudáveis. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA SCHIZAKI 
Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A mídia como ferramenta de motivação do aprendizado em ciências: uma proposta de 
estudo dos sistemas biológicos e da biodiversidade 
Tema: Análise das Tecnologias, Linguagens no Ensino de Ciências e a Produção de Recursos 
Didáticos 
Palavras-chave: Ensino de ciências, tecnologias, mídias, lousa digital interativa, smartphone, 
Resumo: As novas tecnologias fascinam os jovens e estão adentrando nas escolas, geralmente, 
para fins de entretenimento e se tornando um problema quando geram distrações e 
comprometem o trabalho pedagógico. O modelo tradicional persiste em muitas escolas em que o 
professor tem o papel de detentor e transmissor do conhecimento, utilizando as tecnologias 
clássicas como giz, quadro-negro  e livro didático, e que não têm conseguido os resultados 
esperados. No ensino de Ciências, existe ainda, a dificuldade de compreensão dos conteúdos 
com conceitos e nomenclatura científica que muitas vezes são apenas memorizados. Percebe-se 
a necessidade se de buscar estratégias que possam contribuir de forma mais efetiva e 
significativa no processo educativo. Partindo da concepção de que as novas tecnologias podem 
ser aliadas do professor quando utilizadas para fins pedagógicos, buscou-se formas de trabalho 
para agregá-las as tecnologias clássicas. A pesquisa discute as dificuldades e as possibilidades 
em se utilizar as novas tecnologias como ferramenta de motivação do aprendizado. Apontam 
propostas de trabalho para que o professor possa explorar diferentes recursos tecnológicos na 
sua prática docente e apresentam as dificuldades e deficiências existentes na escola ao utilizá-
los. Também busca mostrar que as mídias, como ferramenta pedagógica, podem ser usadas para 
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potencializar o processo de ensino e aprendizagem e contribuir para motivar os estudantes para o 
aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA SCHIZAKI 
Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A mídia como ferramenta de motivação do aprendizado em Ciências: uma proposta de 
estudo dos Sistemas Biológicos e da Biodiversidade 
Tema: Análise das Tecnologias, Linguagens no Ensino de Ciências e a Produção de Recursos 
Didáticos 
Palavras-chave: Ensino de ciências, tecnologias, mídias, sistemas biológicos e biodiversidade 
Resumo: As novas tecnologias atraem os estudantes, mas são pouco utilizadas na prática 
docente devido a fatores que podem estar relacionados a deficiências na infraestrutura da escola, 
como por exemplo, laboratório de informática equipado com computadores obsoletos, que na 
maior parte do tempo apresentam problemas no funcionamento. Nesse contexto, a produção 
didático-pedagógica busca indicar alternativas para a prática pedagógica do professor, 
apresentando propostas de trabalho comas tecnologias disponíveis na escola, por meio de 
atividades que envolvem tanto as mídias clássicas quanto as digitais, para o estudo de sistemas 
biológicos e da biodiversidade. As atividades seguem uma sequência didática que exploram 
equipamentos como lousa digital, celular/smartphone e projetor multimídia, por meio de diferentes 
estratégias de trabalho com os estudantes e visam contribuir para um processo de ensino e 
aprendizagem mais efetivo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA PAULA FERREIRA 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trabalhando os métodos contraceptivos na escola: Em foco os 'multiplicadores 
adolescentes' como agentes socializadores de informações 
Tema: Diálogo Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, adolescência, métodos contraceptivos, multiplicadores 
adolescentes 
Resumo: O presente artigo tem como intuito apresentar o trabalho desenvolvido de uma proposta 
didático-pedagógica durante a aplicação do projeto no desenvolvimento do Programa de 
desenvolvimento Educacional - PDE. A temática proposta foi sobre os métodos contraceptivos na 
escola, focando na formação de multiplicadores adolescentes  como agentes socializadores de 
informações. O projeto foi desenvolvido visto que muitos adolescentes mesmo com todas as 
formas de informações da atualidade ainda não conhecem e não fazem uso dos métodos 
contraceptivos. Neste contexto, a escola como mediadora no processo do ensino e da 
aprendizagem é o ambiente ideal para promover um trabalho para informar e conscientizar sobre 
as dúvidas e questionamentos das possíveis consequências de seus atos perante a sexualidade, 
com respostas pontuais e corretas sobre a temática dos métodos contraceptivos e da 
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responsabilização pessoal pelas ações. Durante a implementação do projeto, foram 
desenvolvidas ações educativas que contribuíram com a orientação, informação, esclarecimento e 
desenvolvimento de habilidades específicas para o exercício de uma sexualidade consciente, 
segura, ampliando as possibilidades de exercerem a mesma de forma saudável e equilibrada, as 
atividades foram desenvolvidas aos multiplicadores, que após desenvolveram com os colegas na 
escola. Procurou-se resgatar nas mini palestras junto aos alunos multiplicadores adolescentes  o 
diálogo, proporcionando um ambiente harmonioso e dinâmico para a execução das atividades, 
dando condições para que os alunos possam assumir a autoria de suas escolhas com 
responsabilidade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANA PAULA FERREIRA 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trabalhando os métodos contraceptivos na escola: Em foco os 'multiplicadores 
adolescentes' como agentes socializadores de informações 
Tema: Diálogo Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, adolescência, métodos contraceptivos, multiplicadores 
adolescentes 
Resumo: O material apresentado refere-se a uma coletânea de atividades para trabalhar com os 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências, público alvo do Projeto de 
Intervenção Pedagógica. Trabalhou-se a temática com a utilização de variados recursos 
pedagógica, como slides, imagens, vídeos, jogos, Kit com métodos contraceptivos, dinâmicas e a 
formação dos alunos (as) multiplicadores adolescentes. Cada atividade estabeleceu os objetivos 
propostos, a metodologia detalhada, os encaminhamentos, tempo de duração, os recursos 
utilizados e por fim as referências de todos os materiais. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANTÔNIO RICARDO PALMA 
Orientador: Silmara Sartoreto de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Tema: A avaliação no ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Avaliação, Avaliação formativa, Ensino de Ciências, 
Resumo: O trabalho teve como objetivo construir uma significância real do processo de ensino-
aprendizagem a partir da avaliação formativa. Em um primeiro momento desenvolveu-se uma 
revisão bibliográfica em torno da questão avaliativa no processo de ensino e aprendizagem de 
Ciências, aprofundando-se também no uso do portfólio como instrumento de avaliação formativa. 
A partir desta perspectiva teórica, elaborou-se um plano de intervenção pedagógica na disciplina 
de Ciências junto à escola e à comunidade local e ribeirinha, abordando-se os conceitos de 
preservação ambiental, na perspectiva da avaliação formativa. Para tanto foi analisado o contexto 
educacional e comunitário do entorno da escola no que tange ao Rio Ivaí, evidenciando suas 
fragilidades e perspectivas para a forma de preservação ambiental e manejo consciente dos 
recursos naturais por ele proporcionado, partir de entrevistas realizadas pelos alunos. Após, os 
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educandos identificaram problemas e soluções para sua realidade e desenvolveram um seminário 
com cinco oficinas para a comunidade local. Ao fim, identificou-se que os alunos, em sua maioria, 
tiveram um maior envolvimento com os conteúdos desenvolvidos, imprimindo importância para o 
que estavam realizando, atribuindo significados vivenciais ao que aprenderam. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ANTÔNIO RICARDO PALMA 
Orientador: Silmara Sartoreto de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Proposição Experiencial de Avaliação Formativa no Ensino de Ciências 
Tema: A avaliação no ensino de Ciências 
Palavras-chave: Avaliação Formativa, Preservação Ambiental, Comunidades Ribeirinhas 
Resumo: Este trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica para reunir elementos teóricos em 
torno da questão avaliativa no processo de ensino e aprendizagem de Ciências, aprofundando-se 
também no uso do portfólio como instrumento de avaliação formativa. A partir desta perspectiva 
teórica, elaborou-se um plano de intervenção pedagógica na disciplina de Ciências junto à escola 
e a comunidade local e ribeirinha, abordando-se os conceitos de preservação ambiental, na 
perspectiva da avaliação formativa. Para tanto foi analisado o contexto educacional e comunitário 
do entorno da escola no que tange ao Rio Ivaí, evidenciando suas fragilidades e perspectivas 
para a forma de preservação ambiental e manejo consciente dos recursos naturais por ele 
proporcionado. Com isso, espera-se que as comunidades escolar e local, façam uma análise 
reflexiva sobre as questões apontadas acima, para assim apontar alguns caminhos a serem 
traçados para a preservação e manejo consciente dos recursos naturais encontrados no entorno 
da escola. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ARMÊNIO MARQUES RIBEIRO 
Orientador: CAROLINE SILVANO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POLUIÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA E FONTES HÍDRICAS PELO USO INCORRETO DE 
AGROTÓXICOS E FERTILIZANTES 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS. 
Palavras-chave: Degradação do solo, Qualidade do solo, Insumos Agrícolas, cultivo sustentável, 
Resumo: O objetivo desse trabalho foi ampliar e conscientizar sobre os efeitos do uso incorreto 
de insumos agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes, sobre a qualidade do solo, da água e a saúde 
humana, além de apresentar técnicas agropecuárias como alternativas mais sustentáveis. As 
atividades desenvolvidas nesse trabalho integraram o Programa de Desenvolvimento Educacional 
- PDE, 2016/2017, cujo principal momento foi a implementação do projeto, desenvolvida nos 
meses de abril e maio de 2017com os alunos do 6ºano da Escola Estadual do Campo Santa 
Esmeralda, Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências. Diferentes atividades e recursos 
metodológicos foram implementados em quatro etapas: Etapa 1 - Conceito de solo; Etapa 2 - 
Degradação do solo e da água; Etapa 3 -Técnicas agropecuárias como alternativas mais 
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sustentáveis; Etapa 4 - Controle alternativo para formigas cortadeiras. Os resultados positivos da 
implementação desse trabalho permitem concluir que houve uma ampliação e maior 
conscientização por parte dos envolvidos sobre os efeitos do uso incorreto de insumos agrícolas, 
agrotóxicos e fertilizantes, sobre a qualidade do solo, da água e à saúde humana. A apresentação 
de técnicas agropecuárias mais sustentáveis foi satisfatória, principalmente porque os alunos 
puderam expandir esses conhecimentos para a comunidade. Por fim, conclui-se que os 
conteúdos abordados, os métodos e recursos utilizados nesse trabalho foram apropriados ao 
contexto dos alunos (público alvo) e à disciplina de Ciências, possibilitando ainda uma correlação 
entre teoria e prática, e que por esse motivo, houve uma maior interação e participação dos 
envolvidos, tornando as aulas mais prazerosas e assimiláveis aos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ARMÊNIO MARQUES RIBEIRO 
Orientador: CAROLINE SILVANO - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Poluição do Solo Agrícola e Fontes Hídricas Pelo Uso Incorreto de Agrotóxicos e 
Fertilizantes 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS. 
Palavras-chave: Degradação do Solo, Qualidade do Solo, Insumos Agrícolas, Cultivo 
Sustentável, 
Resumo: O objetivo da produção Didático-Pedagógico é ampliar e conscientizar sobre os efeitos 
do uso incorreto de insumos agrícolas, agrotóxicos e fertilizantes, sobre a qualidade do solo, da 
água e à saúde humana, além de apresentar técnicas agropecuárias como alternativas mais 
sustentáveis. Os conteúdos serão desenvolvidos com os alunos de Escola Estadual do Campo 
Santa Esmeralda, Ensino Fundamental na turma do 6ºano, fazendo parte do conteúdo específico 
solo, a implantação se dará em 32 horas na instituição de Ensino (professores e alunos). Serão 
utilizados diferentes recursos metodológicos, e vários instrumentos, tais como: projeção de 
imagem em multimídia, apresentação de vídeos curtos, e materiais diversos e algumas 
demonstrações práticas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: BENTA APARECIDA COMINATTO BONAN DUBAY 
Orientador: PAULO INADA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS DOS 
PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didático 
Palavras-chave: Educação Básica, Professor, Formação Continuada, Recursos Tecnológicos, 
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi investigar sobre a utilização dos recursos 
tecnológicos pelos professores, na sua prática pedagógica e levantar a oferta de cursos de 
formação continuada relacionadas ao uso pedagógico destas tecnologias na sala de aula. A 
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pesquisa foi realizada com os professores do Colégio Estadual Conjunto João de Barro - Ensino 
Fundamental e Médio, localizado no Município de Marialva - Paraná. Para realizar o diagnóstico, 
foi aplicado um questionário com questões fechadas, para 21 professores que participaram do 
curso. Os resultados apontaram deficiência na formação tecnológica na graduação desses 
profissionais, fator que dificulta o trabalho com tecnologias da educação. A oferta de formação 
continuada na área das tecnologias da educação é insuficiente para os educadores. Todos os 
professores que participaram do presente trabalho, afirmaram terem frequentado cursos de 
formação tecnológica, para inserir as TICs (Tecnologias da Comunicação e Informação) em sua 
prática pedagógica, visando promover uma educação de qualidade para seus educandos, e 
superar as dificuldades encontradas com os equipamentos tecnológicos instalados nas escolas, 
que revelam estarem defasadas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: BENTA APARECIDA COMINATTO BONAN DUBAY 
Orientador: PAULO INADA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das novas tecnologias nas práticas educacionais dos professores da escola básica 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didático 
Palavras-chave: Educação básica - Novas Tecnologias - Formação docente 
Resumo: Atualmente, os professores são colocados diante de um cenário no qual é preciso 
repensar práticas pedagógicas, principalmente no ensino de Ciências, por causa da evolução e 
utilização de novas tecnologias que acarretaram em profundas mudanças na sociedade. É preciso 
criar condições que permitam interconexões com o processo educacional e a evolução desses 
recursos, a fim de alcançar aprendizagem diferenciada e significativa, contribuindo para o 
desenvolvimento do aluno como uma pessoa autônoma e consciente. Esse processo só pode ser 
efetivado por meio da formação continuada dos docentes, quando buscam conhecimentos para 
ajudar a compreender e acompanhar as transformações pelo qual o mundo vem passando e que 
refletem na vida escolar. Os alunos da atualidade convivem com milhares de informações e 
interagem com o mundo virtual, porém, nas escolas, depara-se com uma realidade diferente: 
aulas convencionais ultrapassadas que contribuem para o desinteresse. Com esse projeto, 
pretende-se instrumentalizar professores da escola pública na elaboração de materiais 
pedagógicos e utilização de recursos tecnológicos como aplicativos educacionais e repositórios 
digitais. A tecnologia pode e deve ser usada para auxiliar professores e alunos, facilitando o 
aprendizado, principalmente de conteúdos mais abstrato, no entanto, a presença do professor 
mediador é indispensável em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: CARLOS ALEXANDRE BONIN 
Orientador: Jesiane Stefânia da Silva Batista - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Parceiros na cozinha: boas práticas de higiene, manipulação e armazenamento de 
alimentos na escola 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
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Palavras-chave: Educação, Saúde Alimentar, Higiene 
Resumo: As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas especialmente pela 
ingestão de água ou alimentos contaminados e estabelecimento de quadro de infecção ou 
intoxicação gastrointestinal. Considerando o grande aumento dos casos de DTA de origem 
domiciliar, faz-se necessário promover ações que sensibilizem os agentes educacionais e alunos 
sobre a necessidade de tomar certas precauções quanto ao manuseio, preparo e 
armazenamento, dos alimentos, contribuindo dessa forma para a prevenção das DTA. As ações 
propostas serão as mais variadas possíveis e contemplarão a leitura de imagens e textos, a 
análise de vídeos, a realização de experimentos, a utilização do laboratório de informática e a 
produção de tirinhas. A partir dessa abordagem espera-se que o público-alvo amplie seu 
conhecimento sobre as DTA e compreenda que práticas simples e adequadas de higiene, 
manipulação e armazenamento podem evitá-las. 
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Professor PDE: CARLOS ALEXANDRE BONIN 
Orientador: Jesiane Stefânia da Silva Batista - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Parceiros na cozinha: boas práticas de higiene, manipulação e armazenamento de 
alimentos na escola 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, Saúde Alimentar, Higiene 
Resumo: As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas especialmente pela 
ingestão de água ou alimentos contaminados e estabelecimento de quadro de infecção ou 
intoxicação gastrointestinal. Considerando o grande aumento dos casos de DTA de origem 
domiciliar, faz-se necessário promover ações que sensibilizem os agentes educacionais e alunos 
sobre a necessidade de tomar certas precauções quanto ao manuseio, preparo e 
armazenamento, dos alimentos, contribuindo dessa forma para a prevenção das DTA. As ações 
propostas serão as mais variadas possíveis e contemplarão a leitura de imagens e textos, a 
análise de vídeos, a realização de experimentos, a utilização do laboratório de informática e a 
produção de tirinhas e HQ s. A partir dessa abordagem espera-se que o público-alvo amplie seu 
conhecimento sobre as DTA e compreenda que práticas simples e adequadas de higiene, 
manipulação e armazenamento podem evitá-las. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: CONTRIBUIÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A PROMOÇÃO DE UMA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICO TRANSFORMADORA 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sequencia Didática, Interdisciplinaridade, Educação Ambiental Critico 
Transformadora 
Resumo: A Intenção de Pesquisa deste Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola esta 
pautada na proposta de estudo de uma Pesquisa Ação que revele as contribuições da aplicação 
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de uma Sequência Didática desenvolvida de forma interdisciplinar para a promoção de uma 
Educação Ambiental Critico-Transformadora a alunos do Ensino Fundamental. A metodologia da 
pesquisa esta embasada em atividades teóricas caracterizadas por Intervenções Pedagógicas 
que serão realizadas na escola, bem como em atividades praticas de campo que serão realizadas 
através da Visita Técnica ao Parque Estadual de Campinhos (PEC). As Intervenções 
Pedagógicas serão ministradas por professores das disciplinas envolvidas na ação pedagógica da 
interdisciplinaridade (Biologia, Química, Física e Historia), utilizando-se do recurso da Produção 
Didático-Pedagógica configurado no formato de um Caderno Pedagógico. A Visita Técnica será 
desenvolvida pela equipe do Parque Estadual de Campinhos (PEC), onde serão realizadas 
atividades praticas para a construção de Espaços Dialógicos referentes aos temas abordados nas 
Intervenções Pedagógicas. Este projeto de pesquisa tem como principal objetivo revelar as 
contribuições da aplicação de uma proposta metodológica de ensino, representada pela 
Sequência Didática - Situação de Estudo, a qual buscara proporcionar à escola a aplicação da 
Interdisciplinaridade na busca da qualidade de ensino, bem como um legado a promoção da 
percepção ambiental critico-transformadora, a qual visa ações da pratica da sustentabilidade e de 
cidadania, as quais poderão se difundidas na comunidade local. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'A Conservação em Cavernas' 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sequência Didática, Espeleologia Conservacionista, Interdisciplinaridade, 
Educação Ambiental, Ensino Fundamental 
Resumo: A intenção da aplicação da Produção Didático-Pedagógica está de acordo com os 
objetivos da Pesquisa-Ação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, que busca revelar 
as contribuições da aplicação de uma Sequência Didática desenvolvida de forma interdisciplinar 
para a promoção de uma Educação Ambiental Crítico-Transformadora para alunos do 9º Ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Attico Eusébio da Rocha. Este recurso didático 
tem como principal objetivo deixar um legado à escola referente à aplicação da 
interdisciplinaridade na busca da qualidade de ensino, bem com a promoção da percepção 
ambiental critico-transformadora, a qual visa ações da pratica da sustentabilidade e de cidadania 
aos nossos alunos. A metodologia de aplicação da Produção Didático-Pedagógica está embasada 
na utilização de um Caderno Pedagógico, caracterizado pela intervenção pedagógica que 
estabelece pontes interdisciplinares com conteúdos temáticos das disciplinas envolvidas. Este 
caderno fundamentará as atividades teóricas na escola, bem como em atividades praticas de 
campo através da visita técnica que será realizada no Parque Estadual de Campinhos (PEC). As 
intervenções pedagógicas serão realizadas por professores das disciplinas de Biologia, Química, 
Física e História. A visita técnica será realizada pela equipe técnica do Parque Estadual de 
Campinhos (PEC). 
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Etapa: Artigo 
 
Título: HIPERSENSIBILIDADE PROMOVIDA POR ALIMENTOS 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Alergia Alimentar, Intolerância Alimentar, Alimentos, Estudantes Ensino 
Fundamental 
Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto Hipersensibilidade promovido por 
Alimentos, do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo objetivo foi a aprendizagem 
sobre alergias e intolerância alimentar através de ações educativas para identificar potenciais 
substâncias alergênicas presentes nos alimentos, a prevenção, o reconhecimento e a 
compreensão dessas patologias, assim como, a identificação de possíveis incidências de casos 
entre os estudantes. Este projeto foi desenvolvido com educandos do 8º ano do Ensino 
Fundamental, com idades entre 13 a 16 anos, no período vespertino na Escola Estadual 
República Oriental do Uruguai, localizada em Curitiba - PR. Nesta etapa de implementação na 
escola, também puderam conhecer e acompanhar o projeto, através de curso online à distância, 
os professores da rede estadual de ensino do Paraná, participantes do GTR (Grupo de Trabalho 
em Rede), os quais opinaram e contribuíram dando sugestões. Foram utilizadas estratégias 
metodológicas diversificadas: textos informativos, vídeos, aulas explicativas, pesquisa e análise 
de rótulos alimentares. Inicialmente foi aplicado um questionário investigativo para saber sobre o 
conhecimento que os educandos possuem sobre o tema e se há casos de alergia e intolerância 
alimentar na escola. Logo após, durante a implementação do projeto, foram aplicadas as 
atividades, culminando, ao final, com a Mostra de Conhecimentos , onde os estudantes realizaram 
exposição para toda a escola, divulgando os conhecimentos adquiridos. Os resultados sugerem 
que o Projeto de Intervenção foi satisfatório contribuindo com mudanças conceituais, promovendo 
a alimentação saudável e melhoria na qualidade de vida. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: HIPERSENSIBILIDADE PROMOVIDA POR ALIMENTOS 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Alimentos, Alergia Alimentar, Intolerância Alimentar, Crianças 
Resumo: A importância de estudar a Hipersensibilidade promovida por alimentos é crescente no 
contexto da alimentação atual devido às transformações ocorridas no estilo de vida, nos hábitos 
alimentares da população a partir da industrialização dos alimentos e às mudanças ambientais 
expondo a população a quantidades maiores de alérgenos alimentares. Há necessidade de se 
abordar esse assunto em sala de aula com os objetivos de sensibilizar os estudantes e dar 
embasamento para uma educação de prevenção e reconhecimento dessas patologias, identificar 
possíveis incidências de alergias e intolerância alimentares entre os alunos de modo a promover 
aprendizagem através de ações educativas que despertem curiosidade, estimulem o 
conhecimento e tragam melhorias na qualidade de vida dos indivíduos além de, utilizar os 
conhecimentos adquiridos para promover uma alimentação saudável. A metodologia utilizada foi 
através de atividades diversificadas que utilizaram recursos de textos, vídeos, atividades em 
grupo. Esta unidade didática foi desenvolvida para proporcionar material de apoio às aulas de 
Ciências, bem como, orientar os educandos sobre as consequências que as alergias e 
intolerância alimentares acarretam à saúde das pessoas. 
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Título: CONFLITO ÉTNICO RACIAL E DE GÊNERO 
Tema: Ciências: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Étnico racial, Gênero, Estereotipo, Preconceito, 
Resumo: RESUMO A diversidade dentro do espaço escolar é uma realidade. Até que ponto a 
escola reconhece seu público: Étnico racial e de Gênero e sua diversidade sexual como áreas 
geradoras de preconceito em um mundo globalizado? Qual a origem desses fatos? Cultural, 
histórico ou imparcialidade do currículo escolar. Como o trabalho realizado na escola pelo corpo 
docente dá subsídios aos estudantes para compreender a realidade e sua formação humana no 
contexto étnico racial, gênero e sua diversidade sexual? É sobre essa temática do Conflito Étnico 
racial e de gênero que o presente artigo foi desenvolvido com base na aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica o qual possibilitou ao aluno compreender e reconhecer como fenômeno 
histórico e sociocultural as questões étnico racial, de gênero e a diversidade sexual com suas 
diferentes formas de expressões, simbolizadas pelos seus respectivos fenótipos e estereótipo, 
tendo como base de reflexão a Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares de Gênero e sua 
diversidade sexual. 
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Título: CONFLITO ÉTNICO RACIAL E DE GÊNERO E SUA ORIGEM 
Tema: Ciências: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Preconceito, étnico racial: gênero e diversidade sexual, estereótipos, currículo 
Resumo: Possibilitar ao aluno compreender e reconhecer como fenômeno histórico e sócio 
cultural as questões étnico racial, de gênero e a diversidade sexual com suas diferentes formas 
de expressões, simbolizadas pelos seus respectivos fenótipos e estereótipos e que podem ser 
descritos e explicado cientificamente tendo como base de reflexão a Lei 10.639/2003, e as 
Diretrizes Curriculares de gênero e diversidade sexual. 
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Título: ESTUDO DA ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: A COMPREENSÃO DA 
DIMENSÃO DO SISTEMA SOLAR POR MEIO DE ESCALAS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Astronomia, Sistema Solar, Escalas 
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Resumo: O presente artigo teve como objetivo analisar o interesse dos alunos pela Astronomia, 
utilizando subsídios teórico-práticos diferenciados para o ensino do sistema solar em escala com 
alunos do 6º Ano do Colégio Estadual Monteiro Lobato da cidade de Umuarama-Paraná. A 
pesquisa é de abordagem qualitativa com características de pesquisa-ação. Os eventos propostos 
consistiram em um conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas diferenciadas para 
contextualização do conteúdo, com recursos de linguagem audiovisual (vídeos), pesquisas no 
laboratório de informática da escola, desenhos precedidos de atividades complementares como 
debates e registros sobre o conhecimento assimilado, apresentação e construções de maquetes, 
tabelas e desenhos. Podemos inferir que embora nenhuma metodologia seja completa, a nosso 
ver, a que se revelou mais eficiente foi à construção das maquetes proporcionais. Por isso, 
sugerimos que o conteúdo de Astronomia, seja abordado no cotidiano da escola, por meio da 
confecção de materiais pelos próprios alunos, sobretudo, ao considerar que os livros didáticos 
ainda possuem erros conceituais em relação ao tamanho e distância dos planetas entre outros. 
As adequações e construções de materiais são necessárias para fazer pontes entre o concreto e 
o abstrato. Logo, buscamos aproximar os alunos aos conceitos de Astronomia de forma lúdica e 
concreta para possibilitar a compreensão do real. 
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Título: Subsídios teórico/práticos para o Ensino e Aprendizagem do Sistema Solar em Escala 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Escola, Astronomia, Sistema solar em escala 
Resumo: Apesar de os estudos sobre Astronomia constituírem um tema que desperta o interesse 
dos alunos em relação às grandezas do universo, muitas são as dificuldades encontradas no 
ensino deste conteúdo nas escolas. Pois, o conteúdo proposto na grade curricular dos cursos de 
Licenciatura é insuficiente para que o docente possa propor um ensino contextualizado e 
significativo para os alunos nas salas de aula da Educação Básica. Por razões nem sempre 
identificadas, os livros didáticos apresentam limitações na sua abordagem sobre o ensino de 
Astronomia. Nesse sentido, as atividades propostas, muitas vezes, não abordam as reais 
dimensões do sistema solar em distância ou tamanho, deixando uma lacuna na compreensão dos 
alunos. Nesse sentido, propõe-se a seguinte questão de pesquisa? Quais os subsídios teórico-
práticos para embasar, cientificamente, o ensino do sistema solar em escala no 6º Ano do ensino 
Fundamental? 
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Título: Histórias em quadrinhos para entender física: uma proposta interativa e de criação 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Ensino de física, Tirinhas, metodologia, interdisciplinaridade, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar a utilização do recurso história em quadrinhos e 
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tirinhas no ensino de ciências, numa proposta interdisciplinar com língua portuguesa e arte, com 
abordagem interpretativa e criativa na busca pelo conhecimento significativo. A metodologia 
utilizada é a da pesquisa-ação e envolve um público-alvo de alunos de 9º ano do ensino 
fundamental II. Os estudantes participantes da pesquisa desenvolveram atividades experimentais 
de conteúdos relacionados à física e frequentaram duas oficinas de criação de histórias em 
quadrinhos, onde puderam aplicar os conhecimentos científicos e linguísticos na criação de 
histórias próprias, através desta forma de manifestação artística. Observou-se que a utilização 
dessa metodologia de ensino pode motivar o estudante na busca pelo conhecimento científico, 
tornando-o mais próximo de sua realidade, colaborando na resolução de problemas, no 
entendimento das situações do cotidiano, sendo uma forma de expressão criativa, além de poder 
ser utilizado pelo professor como um instrumento de avaliação da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: DEISI VÂNIA DE LIMA 
Orientador: Maysa de Lima Leite - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Histórias em quadrinhos para entender física: uma proposta interativa e de criação 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Física: interdisciplinaridade, história em quadrinhos, 
Resumo: Caderno pedagógico composto por duas sequências didáticas e duas oficinas de 
criação de histórias em quadrinhos, com atividades que buscam as interações interdisciplinares e 
a contextualização dos conteúdos de física da disciplina de ciências. Acompanham cada unidade, 
orientações metodológicas direcionadas aos professores da rede estadual de educação do 
Paraná, possibilitando a replicação do trabalho, adequando-o à sua realidade. 
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Título: A Alimentação Saudável Como Prevenção à Obesidade 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: alimentação, escola, obesidade, reeducação alimentar, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação pedagógica intitulada  A 
Alimentação Saudável como Prevenção à Obesidade  proposto e desenvolvido no PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 2016, com os adolescentes do 8º ano matutino 
do Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira, em Maringá/Paraná. O objetivo do trabalho foi 
proporcionar estratégias que incentivassem os adolescentes para uma alimentação saudável. 
Para tanto, foram realizados várias atividades, abordando a importância dos nutrientes no 
funcionamento do organismo e os prejuízos que uma alimentação inadequada pode causar ao 
nosso corpo, especialmente a obesidade. Os trabalhos em sala de aula com textos e vídeos, 
pesquisas e discussões em grupo e a elaboração de uma mostra final para a comunidade escolar 
e seus familiares tiveram a participação efetiva de todos os alunos que demonstraram muito 
interesse. Os resultados desta implementação pedagógica foram muito positivos, pois temos a 
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certeza que os alunos adquiriram conhecimento crítico necessário para desenvolverem hábitos 
alimentares mais saudáveis. 
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Título: A Alimentação Saudável Como Prevenção à Ob 
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Resumo: O Colégio Estadual Tânia Varella atende alunos de uma região periférica da cidade de 
Maringá. Grande parte das famílias é de baixa renda, e a maioria dos pais fica ausente durante o 
dia, não podendo, dessa maneira, acompanhar a alimentação dos filhos, que com frequência, 
optam por alimentos de fácil acesso, hipercalóricos e de baixo valor nutricional. Esta realidade é 
vivenciada hoje em muitos lares e tem sido apontada como uma das causas da obesidade ou 
desnutrição em crianças e adolescentes. Sendo a escola um espaço propício para desenvolver 
bons hábitos relacionados à alimentação, esta unidade de implementação didática será 
desenvolvida com os alunos do 8º ano matutino, tendo como objetivo proporcionar estratégias 
pedagógicas que incentivem a uma reeducação alimentar em seu cotidiano. Por meio dessas 
estratégias os alunos farão leituras e discussões sobre os problemas que uma alimentação 
inadequada pode acarretar ao organismo, refletindo sobre as causas e consequências da 
obesidade e da desnutrição nos adolescentes. 
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Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aterro Sanitário, Reciclagem, Coleta seletiva, Consumo consciente 
Resumo: O objetivo deste trabalho, desenvolvido com os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Helena Kolody, em Sarandi, PR, foi refletir sobre o destino 
correto do lixo, vinculado à disciplina de Ciências. Essa proposta constitui-se no desenvolvimento 
de atividades por meio de estudos teóricos, coleta de dados, dinâmicas, documentários, vídeos de 
animação, atividades lúdicas e práticas e textos direcionados ao ensino e aprendizagem. A 
implementação do projeto abriu espaço para que os alunos pudessem refletir a respeito das 
consequências negativas que a destinação incorreta do lixo traz para o meio ambiente e para a 
saúde dos seres vivos, valorizando a cooperativa e o aterro sanitário do município. A proposta 
apresentada contribuiu de forma positiva não só para a aprendizagem dos conceitos abordados, 
como também abriu espaço para discussões pertinentes entre docente, discentes e comunidade 
escolar sobre suas ações, entendendo o papel de cada indivíduo para a preservação do meio 
ambiente em que estão inseridos. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EDINÉIA MARIA PETRINI DE BARROS 
Orientador: Celso João Rubin Filho - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Destino correto do Lixo: Alternativas para uma mudança de atitude 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aterro sanitário, reciclagem, coleta seletiva, cooperativa, consumo consciente, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica é destinada aos alunos do 6º ano, do Ensino 
Fundamental, tendo como objetivo estudar as consequências negativas que a falta de atitudes de 
toda a sociedade em não promover a correta e sustentável destinação do lixo traz para a saúde 
dos seres vivos e ao meio ambiente. Busca-se fazer com que a comunidade escolar do Colégio 
Estadual Helena Kolody, na cidade de Sarandi, reflita sobre o tema, tomando consciência da 
importância da reciclagem e da coleta seletiva para maior vida útil dos aterros sanitários e 
também como forma de evitar doenças causadas por vetores como o mosquito Aedes aegypti. 
Com a finalidade de buscar alternativas sustentáveis e com participação de toda a comunidade, 
promover a correta destinação dos resíduos sólidos. Por meio de atividades realizadas com os 
alunos explorando seu conhecimento prévio sobre o tema, articulando com o conhecimento 
científico através de textos e utilizando, para tanto, os diversos tipos de mídias existentes, tais 
como: música, filmes, animações, teatro, ilustrações, sites e facebook do Colégio e ainda, visitas 
no aterro sanitário e na cooperativa do município. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EDMÉA MARIZA LOPES 
Orientador: MARLI APARECIDA DEFANI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DAS DST 
S (HIV) NA ESCOLA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: HIV, Professores, jogos, DST s, 
Resumo: O tema sexualidade ainda é um tabu social, pois é um termo que trás implícito um 
universo onde tudo é relativo, proibido ou vergonhoso, e a adolescência são a fase onde a 
sexualidade aflora com mais intensidade. Muitos adolescentes por estarem mal orientados 
acabam sendo contaminados por doenças sexualmente transmissíveis. Este trabalho visa relatar 
a implementação do projeto do professor PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional, da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED), cujo objetivo geral foi identificar a atuação 
do professor quanto a sua forma de abordar o tema sexualidade, sendo desenvolvido com 
professores do Colégio Estadual Olavo Bilac, na cidade de Peabiru, Estado do Paraná. Foram 
desenvolvidas duas pesquisas de campo, a primeira constando de questionário fechado, para 
verificar o nível de conhecimento dos professores em relação ao tema, e a segunda um 
questionário aberto, para verificar que tipo de informações são passadas aos alunos pelos 
professores e qual metodologia está sendo utilizada. Durante a implementação foram 
apresentadas aos professores informações atualizadas, por meio de textos e vídeos, que 
mostraram a importância de conscientizar os alunos sobre doenças sexualmente transmissíveis. 
Foram apresentadas atividades e métodos diferenciados como atividades lúdicas para a 
transmissão de conteúdos. Com este trabalho foi possível entender a metodologia utilizada pelos 
professores para o ensino das DST s e que a maioria não faz uso do lúdico com os alunos, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uem_edineiamariapetrinidebarros.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_uem_edmeamarizalopes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_uem_edmeamarizalopes.pdf


apenas explanando a teoria, deixando a aula desinteressante em um tema de tão grande 
importância para os adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EDMÉA MARIZA LOPES 
Orientador: MARLI APARECIDA DEFANI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PAPEL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DAS DST 
S (HIV) NA ESCOLA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: HIV, Professores, jogos, DST s, 
Resumo: O tema sexualidade ainda é um tabu social, pois o termo sexualidade trás implícito um 
universo onde tudo é relativo, proibido ou vergonhoso. E a adolescência é a fase onde a 
sexualidade aflora com intensidade. Muitos adolescentes por estarem mal orientados ou por 
receberem informações inadequadas, acabam sendo contaminados por doenças sexualmente 
transmissíveis. Assim este trabalho visa sugerir aos professores diversas atividades e jogos que 
auxiliem no trabalho com o aluno para que ele se conscientize dos riscos que as DST s trazem 
para suas vidas. Esse trabalho será desenvolvido com professores do Colégio Estadual Olavo 
Bilac, na cidade de Peabiru, Estado do Paraná. Para alcançar os objetivos propostos, serão 
desenvolvidas duas pesquisas de campo e atividades voltadas à atuação do professor e 
direcionadas aos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EDNILSON RICATO 
Orientador: Rose Meire Costa Brancalhão - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade na puberdade - período de mudanças no corpo dos meninos 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Puberdade, Educandos, Meninos, Atividades Lúdicas, 
Resumo: Este artigo aborda a temática da sexualidade que se manifesta de forma mais 
acentuada na puberdade, período importante de mudanças biológicas no corpo dos meninos, e 
que apresenta profundos reflexos psíquicos e sociais no adolescente. A sexualidade faz parte da 
vida e do bem-estar do ser humano estando ligada ao sexo, orientação sexual, prazer, intimidade 
e reprodução, sendo vivenciada de maneira particular por cada indivíduo. Enquanto algo inerente 
do Ser, a escola tem papel preponderante na condução de uma orientação sexual ética e pautada 
na ciência; as práticas educativas no ambiente escolar apresentam inúmeras vantagens, pois é 
neste espaço que os educandos passam boa parte de suas vidas, estabelecem relações de 
amizade e compartilham experiências com os demais. Neste contexto, o papel docente é 
essencial ao processo de construção deste conhecimento, pois atua como o profissional que pode 
suscitar reflexões e que possibilita ao aluno adquirir autonomia para escolher seus valores, 
posicionando-se frente às opiniões e expandindo seus conhecimentos. Com base neste cenário, 
foi realizado um projeto de intervenção pedagógica na disciplina de Ciências de uma escola 
estadual de Formosa do Oeste - PR, com os alunos dos 7.º anos, das turmas A e B do período 
matutino, propondo discussões e atividades didáticas acerca do corpo humano na puberdade, 
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suas transformações anátomo-fisiológicas voltadas à sexualidade, como previsto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os resultados apontaram que a temática da 
sexualidade na puberdade pode ser trabalhada de maneira responsável, com embasamento 
científico, mas divertido e criativo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EDNILSON RICATO 
Orientador: Rose Meire Costa Brancalhão - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SEXUALIDADE NA PUBERDADE - PERÍODO DE MUDANÇAS NO CORPO DOS 
MENINOS 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Hormônios, Puberdade, Educandos, 
Resumo: A inclusão do ensino da sexualidade no currículo escolar como um tema transversal, 
tornou-o um conteúdo presente nas diversas áreas do conhecimento, desvinculando-o somente 
da área da Biologia. O desenvolvimento envolve uma série de mudanças que levam o corpo de 
criança para o de adolescente, esta é a fase da puberdade. A instituição educacional detém um 
papel fundamental na orientação científica dos adolescentes. Todas as modificações corpóreas 
são reguladas por hormônios liberados pela hipófise. Nesse sentido, o papel do educador 
configura-se como fundamental no processo de construção do conhecimento, pois atua como 
profissional que suscita a reflexão e que possibilita ao aluno adquirir autonomia para realizar suas 
escolhas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ELIANE ALVES BERNARDI BENATTO 
Orientador: ANTÔNIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ciências: Elo de integração na transição dos estudantes do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, transição, ensino de ciências, alfabetização científica, 
Resumo: Este artigo é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) e apresenta uma reflexão sobre a implementação pedagógica desenvolvida no 
Colégio Estadual Dom João Bosco, no município de Colombo, desenvolvida no período de 
novembro de 2016 a maio de 2017, na qual foi abordado o processo de transição dos estudantes 
do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental e o ensino de Ciências. As atividades desenvolvidas 
foram organizadas em um caderno pedagógico. No desenvolvimento do trabalho, verificou-se que 
as atividades realizadas contribuíram para minimizar o medo e a ansiedade do ingresso no 6º 
ano, como também no processo de inserção dos estudantes na alfabetização científica. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ELIANE ALVES BERNARDI BENATTO 
Orientador: ANTÔNIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino de Ciências de forma sistêmica entre os anos iniciais e finais da educação 
pública como ferramenta integradora 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Transição, Ensino de Ciências, Alfabetização científica 
Resumo: O presente caderno pedagógico tem como objetivo a proposição de ações que venham 
contribuir para minimizar o impacto no processo de transição dos estudantes do 5º para o 6º ano 
do Ensino Fundamental e a integração do ensino de Ciências entre a rede municipal e estadual 
de ensino. A estratégia utilizada será a constituição de um grupo focal, envolvendo a professora 
PDE, equipes gestoras e docentes das duas escolas, para a elaboração conjunta de ações 
referentes ao acolhimento e adaptação dos alunos no 6º ano do Ensino Fundamental, bem como 
sobre o ensino de Ciências, abordando a alfabetização científica. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ELIANE SCHARDOSIM 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UTILIZAÇÃO DO JORNAL IMPRESSO E DIGITAL COMO RECURSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Tecnologias, Ferramentas Pedagógicas, Jornal Digital, Formação Continuada, 
Resumo: Aliar o ensino de Ciências ao uso das novas tecnologias significa colocar a escola em 
sintonia com o contexto social atual, em que informação e conhecimento estão mais 
democráticos. É preciso atentar que as descobertas científicas e mídias diversas integram o 
cotidiano dos alunos. Neste cenário o objetivo deste artigo é socializar os resultados de um 
processo de capacitação de professores do Colégio Estadual Duque de Caxias - EFM, localizada 
em Saudade do Iguaçu (PR), em relação ao uso de jornais impressos e digitais como recursos 
didáticos no ensino de Ciências e das disciplinas afins. A metodologia da pesquisa foi via 
pesquisa-ação. A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, contou com a 
formação de um grupo de estudos, via formação continuada. Durante sete encontros presenciais 
e à distância foi implementado o material didático denominado Utilização do jornal impresso e 
digital como recurso de ensino aprendizagem em Ciências  no formato de um Caderno 
Pedagógico, vinculado à produção didática do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
- UNICENTRO, no primeiro semestre de 2017. Os objetivos foram plenamente atingidos e as 
dificuldades ficaram no âmbito do domínio das tecnologias, como: uso do computador, celular, 
acesso à internet (lentidão do sistema), para a realização das pesquisas e na utilização dos 
programas. Tais dificuldades foram sanadas pelo trabalho coletivo e o espírito colaborativo. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ELIANE SCHARDOSIM 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Utilização do jornal impresso e digital como recurso de ensino aprendizagem em Ciências 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Tecnologias, Ferramentas Pedagógicas, Jornal Digital, Formação Continuada, 
Resumo: Aliar o ensino de Ciências ao uso das novas tecnologias significa colocar a escola em 
sintonia com o contexto social atual, em que informação e conhecimento estão mais democráticos 
e descobertas científicas e mídias diversas integram o cotidiano dos alunos, já não se concebe 
que a escola fique alheia a tudo isso. Diante da necessidade de incorporar novas estratégias de 
ensino, será proporcionado aos professores de Ciências e das disciplinas afins, uma formação 
continuada que possa fomentar a utilização das tecnologias da informação e comunicação como 
recursos metodológicos, com foco nas tecnologias educacionais: jornal impresso e digital, 
oportunizando o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e promovendo um ensino-
aprendizagem eficaz e contextualizado. O material didático aqui apresentado será utilizado junto 
aos professores que atuam na disciplina de Ciências e disciplinas afins (como Biologia, Química, 
Física, Matemática), que atuam no Colégio Estadual Duque de Caxias EFM no município de 
Saudade do Iguaçu - PR, com interesse e disponibilidade em participar das atividades, em 
formato de oficinas de formação continuada, nas quais o tema  Utilização de jornal impresso e 
digital como recursos de ensino aprendizagem nas aulas das disciplinas do campo científico. Para 
o desenvolvimento das ações estão organizadas e descritas as atividades neste caderno 
pedagógico em que foi elaborado um roteiro com a descrição dos passos para realizar a 
implementação do Projeto organizado como curso de formação continuada aos professores. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ÉMERSON WILSON DE OLIVEIRA 
Orientador: ANTÔNIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Construção de conceitos a partir da aplicação de aulas práticas no ensino de ciências para 
o nono ano 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Formulação de conceitos, Aulas práticas, Alfabetização científica 
Resumo: O ensino de ciências aborda diversos temas, exigindo do aluno uma capacidade de 
abstração para a formulação de conceitos, esta questão é a causa da desmotivação e 
desinteresse em aprender tal disciplina. Este artigo busca mostrar os resultados obtidos a partir 
da aplicação de aulas práticas no ensino de ciências para o nono ano. Um dos fatores observados 
durante a pesquisa foi a falta de alfabetização científica nos alunos, fundamental, tanto para a 
pesquisa como para a obtenção dos resultados. Foi necessário fazer uma aproximação entre 
professor, aluno e prática nas aulas de ciência. Somente após este procedimento, que as 
atividades passaram a ter relevância. As atividades aplicadas aos nonos anos, do Colégio 
Estadual Barão de Antonina - Rio Negro, Paraná, foram circuitos elétricos em série e paralelo, 
magnetismo e dilatação dos corpos. Por se tratar de práticas, e com materiais específicos para 
sua construção, houve um levantamento sobre os custos dos experimentos, priorizando preço, 
aproveitamento de materiais, e realização de atividades em grupos. Inicialmente a abordagem dos 
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temas foi apenas teórica, seguido de avaliações tradicionais. Posteriormente foi retomado o 
conteúdo, com aplicação de práticas, e novas avaliações sobre os experimentos. O objetivo é 
fazer os alunos formularem conceitos por meio das aulas práticas, estabelecendo uma relação 
entre os conteúdos e fenômenos físicos. Resultando em um melhor desempenho escolar. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ÉMERSON WILSON DE OLIVEIRA 
Orientador: ANTÔNIO CARLOS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Construção de conceitos a partir da aplicação de aulas práticas no ensino de ciências para 
o nono ano 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Aulas práticas, conceitos, construção, alfabetização científica 
Resumo: A disciplina de ciências, no ensino fundamental, trata das mais variadas temáticas, as 
quais envolvem natureza, tecnologia, corpo humano entre outras. Diante disto é necessário que 
os alunos detenham certo grau de abstração que os permitam formular conceitos significativos e 
científicos, no entanto a habilidade de imaginar situações científicas não é comum a todos. Logo, 
os livros didáticos apresentam por vezes ilustrações que não exprimem a realidade e não 
produzem a construção efetiva de um conceito. Por conta destas situações, o projeto se propõe a 
construir conceitos científicos a partir das aulas práticas no sentido de se obter uma alfabetização 
científica, abordando os temas de eletricidade, magnetismo e dilatação térmica. Buscando-se 
estimular o interesse pela disciplina, visando resultados mais expressivos para a compreensão 
dos fenômenos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ÉRICSSON RICARDO HRECIUK 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO BELA 
VISTA 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino e a produção de recursos didáticos em 
Ciências 
Palavras-chave: transformação, cidadania, legislação, interdisciplinaridade, 
Resumo: O artigo traz um relato da Proposta de Intervenção Pedagógica, no campo da inserção 
da Educação Ambiental em todas as disciplinas do currículo do ensino fundamental anos finais, 
desenvolvida na Escola Estadual do Campo Bela Vista - Ensino Fundamental, Guaraniaçu - PR. 
Essa proposta teve por objetivo mobilizar e sensibilizar os atores do processo educacional para a 
importância do desenvolvimento de atividades pedagógicas que extrapolem o campo das práticas 
em sala de aula desencadeando a construção coletiva de ações educativas interdisciplinares 
voltadas à formação de cidadãos suficientemente informados, sensibilizados e proativos na 
resolução de questões ambientais, especialmente, daquelas próximas ao cotidiano da família, 
escola e comunidade. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ÉRICSSON RICARDO HRECIUK 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Inclusão da Educação Ambiental na Escola Estadual do Campo Bela Vista 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino e a produção de recursos didáticos em 
Ciências 
Palavras-chave: INSERÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRÁTICAS 
Resumo: Este projeto pretende colaborar com a implementação da Política Estadual de 
Educação Ambiental do Estado do Paraná e na inserção de práticas pedagógicas para tornar a 
Educação Ambiental constante na comunidade escolar, corroborando assim com o pensamento 
de Reigota (2002), onde afirma que a prática pedagógica deve ser criativa e democrática, 
fundamentada no diálogo, enfatizando o estudo do meio ambiente onde vive o aluno procurando 
levantar os principais problemas cotidianos, os conhecimentos necessários e as possibilidades 
concretas para a solução deles, questionando as tendências mais gerais da educação 
contemporânea contribuindo para a prática da Educação Ambiental dentro de um contexto 
ecológico, político e social. Aspiramos que a comunidade escolar possa posicionar-se de forma 
mais consciente e participativa na utilização e conservação dos recursos naturais, contribuindo 
para minimizar as disparidades sociais, o consumo desenfreado e contribuir para a permanência 
do homem no campo. Atualmente as questões ambientais e a sua crise se impõem perante a 
sociedade e um dos instrumentos apresentados como meio para minimizar, mitigar esta 
problemática é a Educação Ambiental. No que concerne a esse assunto, é necessário estimular 
um processo de reflexão que promova o discernimento dos aspectos sociais que envolvem as 
questões ambientais emergentes, para que se desenvolva uma maior compreensão crítica por 
parte de educadores e educandos. Tendo em vista a importância do tema surgiu o interesse, a 
necessidade de propor um projeto com a seguinte questão. Propiciar práticas pedagógicas 
interdisciplinares em Educação Ambiental auxilia na promoção da cidadania do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EUDIS RONNY SOTTORIVA 
Orientador: João Paulo Alves Pagotto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O papel da escola na conservação ambiental: atividades de ensino para reutilização do 
óleo de cozinha 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Escola, Ciências, Recursos hídricos, Poluição da água, 
Resumo: Abordagens sobre conservação ambiental devem ser trabalhadas nas escolas devido 
ao atual cenário de contaminação das águas de diferentes corpos d água por produtos 
domésticos (e.g. óleo de cozinha) descartados incorretamente. Este problema está relacionado à 
falta de infraestrutura adequada e às ações inapropriadas de descarte por alunos, seus familiares 
e a população em geral, de modo que não há um sistema de coleta e tratamento dos materiais 
descartados, o que promove a contaminação dos sistemas hídricos. O estudo foi desenvolvido 
com o objetivo de desenvolver atividades de ensino na escola, de acordo com as Diretrizes 
Curriculares do Ensino de Ciências e o Projeto Político Pedagógico, inter-relacionando-as com os 
conhecimentos dos educandos, familiares e escola sobre o descarte do óleo de cozinha, de forma 
a evidenciar as formas que minimizam os danos ao ambiente. Assim, para diagnosticar a real 
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situação dos destinos dado ao óleo utilizado em fritura pelos alunos e seus familiares, foi 
realizado uma pesquisa aplicando um questionário sobre as formas de consumo e descarte do 
óleo entre as famílias dos educandos do 9º ano A da Escola Estadual Machado de Assis - Ensino 
Fundamental, localizada no município de Itaúna do Sul - Paraná. Como resultado, foram geradas 
informações que possibilitaram a realização de atividades de ensino. Estas atividades 
proporcionaram novos conhecimentos, que foram importantes para que educandos e, por 
conseguinte, seus familiares, sejam capazes de mudar seus hábitos quanto ao descarte dos óleos 
utilizados em fritura. Da mesma forma, possibilitou que aprendessem novas maneiras de 
reutilização desse óleo, como a fabricação de sabão. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: EUDIS RONNY SOTTORIVA 
Orientador: João Paulo Alves Sagoto - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel da escola na conservação ambiental: atividades de ensino para reutilização do 
óleo de fritura 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Conservação ambiental, Reutilização do óleo de fritura, Poluição da água, 
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. O objetivo deste trabalho é 
valorizar o papel da Escola na conservação ambiental, usando esta como instrumento que 
possibilita a geração de informações à população, inserindo atividades de ensino a partir do inter-
relacionamento de conhecimentos sobre o assunto entre educandos, famílias e escola. Espera-se 
com isso que o destino do óleo de fritura aconteça de forma adequada, e que este não cause 
danos ao meio ambiente, principalmente aos recursos hídricos, o que pode evitar o 
desabastecimento e os males que água contaminada pode causar a saúde das pessoas. A 
metodologia utilizada no desenvolvimento desta unidade didática será aplicação de questionários 
e realização de oficinas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FABIANA CUNHA 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estilos de aprendizagem frente aos conteúdos de classificação dos seres vivos baseado 
no questionário VARK 
Tema: undamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: PDE, Ensino-aprendizagem, Ciências, Seres Vivos, 
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos com a implementação do projeto através das 
unidades desenvolvidas na produção didático-pedagógica produzida através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE - no ano de 2017. O trabalho foi 
desenvolvido com os alunos do 7º Ano, Ensino Fundamental Anos Finais, do Colégio Estadual 
Prof.ª Sully da Rosa Vilarinho - EFM, sendo desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2017. A 
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proposta foi a utilização de diversificadas metodologias pedagógicas sobre o conteúdo de 
Classificação dos Seres Vivos, a fim de atingir os diferentes estilos de aprendizagem (visuais, 
auditivos, cinestésicos e leitores/escritores) propostos por Fleming em seu questionário VARK 
identificados nos alunos em questão. Conclui-se que as práticas foram motivadoras para os 
alunos, estimulando a participação dos mesmos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FABIANA CUNHA 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTILOS DE APRENDIZAGEM FRENTE AOS CONTEÚDOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS 
SERES VIVOS BASEADO NO QUESTIONÁRIO VARK 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Estilos de Aprendizagem, VARK, Seres Vivos, 
Resumo: Identificação dos estilos de aprendizagem dos alunos do 7º do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Profª Sully da Rosa Vilarinho, com o intuito de desenvolver estratégias que 
contribuam no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Classificação dos Seres 
Vivos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FÁTIMA MARIA ORLANDO FABRIS 
Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: questionando é que se aprende! 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação em ciências, atividades investigativas, ondas eletromagnéticas e 
telefone móvel, 
Resumo: Este projeto de intervenção PDE teve como objetivo verificar o processo ensino e 
aprendizagem dentro da metodologia do ensino de ciências por investigação. A temática 
abordada foi o estudo das Ondas eletromagnéticas. A estratégia didática foi desenvolvida com 
foco na tecnologia do telefone móvel celular. Sabe-se que humanidade está sendo levada por 
uma onda gigantesca de avanços tecnológicos, a velocidade da transmissão informações por 
meio do telefone móvel celular, são cada vez maiores. E como toda a transmissão desses 
mecanismos é invisível para o olho humano, pouca ou nenhuma atenção é dada para o assunto. 
Diante, desse contexto tecnológico, a disciplina de ciências não pode estar desvinculada. Assim, 
o ensino dos conteúdos curriculares de ciências em caráter investigativo veio conduzir o aluno a 
aprendizagem dos conceitos científicos e o entendimento de situações do cotidiano. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FÁTIMA MARIA ORLANDO FABRIS 
Orientador: Lourdes Aparecida Della Justina - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DE CIÊNCIAS PELA INVESTIGAÇÃO, QUESTIONANDO É QUE SE 
APRENDE! Estratégias didáticas para o ensino das ondas eletromagnéticas com enfoque na 
tecnologia do telefone celular e a saúde humana 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, investigação, ondas eletromagnéticas, telefone celular, 
tecnologia 
Resumo: Este estudo tem como temática o estudo das Ondas eletromagnéticas, objetivando 
utilizar a tecnologia da comunicação pelo telefone móvel (celular) como estratégia didática para 
favorecer a aprendizagem do conhecimento científico. A justificativa da proposta pauta-se na atual 
evolução digital. A humanidade está sendo levada por uma onda gigantesca de avanços 
tecnológicos. A velocidade da transmissão de sons e imagens por meio da (tecnologia) celular, da 
televisão e de computadores conectados a internet, são cada vez maiores. Como toda a 
transmissão desses mecanismos é invisível para o olho humano, pouca ou nenhuma atenção é 
dada para o assunto. Para que som e a imagem chegar até o ouvido e aos olhos das pessoas, 
necessita de um meio para que isto aconteça, e neste caso, são utilizadas as ondas 
eletromagnéticas. E considerando o contexto atual do mundo contemporâneo, e na escola o 
primeiro passo, para a aprendizagem de tais conhecimentos. O estudo na disciplina de ciências 
não pode ser desvinculado da realidade em que a humanidade vive. Sempre foi e continua sendo 
necessário para o estudo da disciplina de ciência, o ensino dos conteúdos curriculares em caráter 
investigativo, que levem os alunos para a compreensão dos fenômenos que ocorrem em seu 
cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FERNANDA DE SOUZA NUNES 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O excesso de sódio na alimentação e o risco da hipertensão arterial sistêmica 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Alimentação, Doenças, Sódio, 
Resumo: O sódio é um elemento químico presente na nossa alimentação, principalmente nos 
alimentos industrializados. É um elemento que pode ser predisponente para doenças graves 
como hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Renal e a Insuficiência Cardíaca. Este artigo é 
o resultado de um trabalho desenvolvido focando a relação sódio e saúde. Foi realizado na turma 
do 8º ano F, do Ensino Fundamental, do período da manhã, do Colégio Estadual Profª Iara 
Bergmann, na cidade de Curitiba/PR, que contava com 31 alunos. O objetivo geral deste trabalho 
foi a conscientizar os alunos em relação ao consumo de sódio como elemento capaz de causar 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Para isso, tomamos ciência dos hábitos alimentares dos 
alunos através de um questionário e com base nas respostas, trabalhamos o que é sódio, com 
aulas dialogadas e com uso do aplicativo educalabs, usamos vídeos educativos para 
trabalharmos em quais alimentos encontramos o sódio, sua importância em nosso organismo e os 
malefícios que o excesso dessa substância pode causar em nosso organismo. Pode-se perceber 
no final do trabalho, uma preocupação maior por parte dos alunos em relação à quantidade de 
sódio existente nos alimentos do seu dia a dia. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FERNANDA DE SOUZA NUNES 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O EXCESSO DE SÓDIO NA ALIMENTAÇÃO E O RISCO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Sódio, Sal, Hipertensão, 
Resumo: O sódio é um elemento químico muito presente na nossa alimentação, principalmente 
nos alimentos industriais. Nossos adolescentes estão cada vez mais fazendo uso desses tipos de 
alimentos. Esta unidade didática tem como objetivo conscientizar os alunos em relação a este 
consumo excessivo de sódio, pois o mesmo pode ao longo da nossa vida nos causar doenças 
graves como a Hipertensão Arterial Sistêmica, a Insuficiência Renal e a Insuficiência Cardíaca. 
Tomaremos ciência dos hábitos alimentares dos alunos através de um questionário e com base 
nas respostas, trabalharemos o que é sódio com aulas dialogadas e fazendo uso de um 
aplicativo, faremos uso de vídeos educativos para trabalharmos em quais alimentos encontramos 
o sódio, sua importância em nosso organismo e os malefícios que o excesso dessa substância 
pode causar em nosso organismo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FLÁVIA DA SILVA 
Orientador: José Francisco de Oliveira Neto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 
UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DOS RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS- REA 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens do ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Ensino de Ciências, Recursos Educacionais Abertos 
Resumo: Este artigo descreve e apresenta os resultados da implementação do projeto de 
intervenção pedagógica, denominado  As tecnologias da informação e comunicação no ensino de 
ciências: uma abordagem através dos Recursos Educacionais Abertos - REA , desenvolvida com 
professores de Ciências de um colégio  da rede pública do Estado do Paraná. Objetiva a 
proposição de formas para a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, 
utilizando os REA na identificação, elaboração e compartilhamento de recursos didáticos para a 
disciplina de Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi o da 
pesquisa-ação que compreendeu a aplicação de questionários e a realização de oficinas com 
quatro professores, bem como a coleta de dados junto a cento e cinquenta e quatro alunos do 
sexto a nono anos do ensino fundamental. O enfoque das atividades desenvolvidas junto aos 
professores foi embasado nas pesquisas sobre a inserção das novas tecnologias de informação e 
comunicação na educação, e nos estudos sobre a proposta dos Recursos Educacionais Abertos 
como um dos caminhos para uma nova abordagem na disseminação dos conteúdos disciplinares 
e possibilitando ao professor condições para produção de seu material didático. Ao finalizar a 
aplicação do projeto, constatou-se que o trabalho com as novas tecnologias de informação e 
comunicação abordando os Recursos Educacionais Abertos é uma alternativa possível para 
elaboração de recursos didáticos. Contudo, há necessidade de melhorias na infraestrutura da 
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instituição de ensino e na quantidade de horas disponibilizadas ao professor para o preparo e 
organização de suas atividades fora de sala de aula, para sua implantação. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FLÁVIA DA SILVA 
Orientador: José Francisco de Oliveira Neto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências: uma abordagem 
através dos Recursos Educacionais Abertos- REA 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Ensino de Ciências, Recursos Educacionais Abertos 
Resumo: Nota-se que a maioria das aulas da disciplina de Ciências tem o livro didático como 
principal e, muitas vezes, único material de apoio ao professor. Considerando ainda o fato desta 
nova geração de educandos viver em uma era na qual a informação pode ser acessada 
facilmente por meio de dispositivos tecnológicos, e que estes aparatos exercem grande fascínio 
sobre os estudantes, torna-se válida a utilização desses recursos para despertar o interesse pela 
disciplina, e facilitar o ensino e sua aprendizagem. O uso dos Recursos Educacionais Abertos - 
REA podem desempenhar papel fundamental na mudança de paradigmas da educação frente à 
sociedade do conhecimento e da informação, promovendo a ruptura com os modelos tradicionais. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FRANCIS MARA DALLA CORTE BERTI 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Água: Uma proposta escolar de uso racional e reúso 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Água, Uso e Reuso Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável 
Resumo: Essa pesquisa foi desenvolvida no ano de 2017, com 22 alunos do Ensino Fundamental 
fase II, do Colégio Estadual Alto da Glória, situado em Palmas- PR. O presente artigo apresenta 
as etapas do desenvolvimento do estudo em Educação Ambiental, nas questões sobre uso e 
reuso da água bem como esta vem sendo usada pelo ser humano desde as questões que 
envolvem a poluição, saúde e possíveis alternativas da forma de uso racional e consciente dos 
recursos hídricos, e analisa alguns de seus resultados. Utilizou-se a metodologia de pesquisa-
ação, qualitativa e exploratória, buscando que todos os envolvidos possam participar na resolução 
do problema. Este trabalho proporcionou uma sondagem sobre os conhecimentos prévios dos 
alunos e o seu pensar sobre a preocupação com as questões relativas ao uso racional da água. 
Nortearam-se algumas questões sobre o desperdício da água e a formação na compreensão dos 
aspectos dos recursos hídricos e da disponibilidade dos mesmos para a manutenção da vida no 
planeta. Percebeu-se um grande envolvimento e sensibilização por parte dos envolvidos no 
projeto, destacando assim a importância de se trabalhar a Educação Ambiental na escola, de 
forma interdisciplinar, centrada no diálogo e na reflexão, priorizando a questão do 
desenvolvimento sustentável. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: FRANCIS MARA DALLA CORTE BERTI 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Água: uma proposta escolar de uso racional e reuso 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Água, Uso, Reuso, Desenvolvimento sustentável, Meio Ambiente 
Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica em formato de Unidade Didática , consiste 
numa proposta de trabalho com alunos de 6º ano do ensino fundamental, na disciplina de 
Ciências, do Colégio Estadual Alto da Glória, de Palmas - Pr. Justificamos esta Unidade Didática 
pela necessidade de elaborarmos ações educativas, para que estas sejam instrumento auxiliar na 
formação de alunos críticos e participativos, compreendendo os aspectos dos recursos hídricos e 
a disponibilidade dos mesmos para a vida no planeta. A metodologia a ser utilizada será a de 
pesquisa-ação, qualitativa e exploratória, onde pesquisadores e participantes estarão envolvidos 
na resolução do problema. As demandas pela água tem aumentando significativamente em 
função do aumento da população e das suas necessidades. A cultura do desperdício perpetua-se 
e a falta de consciência das povos de que á água é um recurso limitado nos leva a um novo 
paradigma, a de construirmos a consciência de uso racional dos recursos hídricos , reuso. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GENÍSIA DE LIMA 
Orientador: Lucinéia de Fátima Chasko - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PUBERDADE: PERIODO DE TRANSIÇÃO E MUDANÇA NO CORPO DA MENINA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Adolescência, Mudanças corporais, Unidade didática, Atividade lúdica, 
Resumo: A adolescência é um momento crítico da vida que precisa ser observado e 
acompanhado. Esta fase vem acompanhada de muitas inseguranças, principalmente relacionadas 
com as transformações corporais e de atitudes, pois é a fase transição entre o ser criança e o 
adulto. Neste contexto, a escola se configura com espaço ímpar de discussão, tendo papel 
fundamental em orientar e desmistificar tabus, sendo que muitas vezes, o professor é a única 
referência para os educando. Assim, ações que abordem o tema de uma forma lúdica e atrativa, 
dando oportunidade aos adolescentes de compreenderem essas transformações e oportunizar o 
dialogo é de extrema relevância. Neste sentido, no presente estudo, foi desenvolvida unidade 
didática pedagógica como ferramentas que facilita o processo de ensino e de aprendizagem sobre 
as mudanças anatomofisiológicas que ocorrem no corpo das meninas. O presente artigo traz o 
resultado do trabalho desenvolvido junto às alunas do 7º ano do ensino fundamental do colégio 
Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa, PR. Como resultado foi possível ampliar os momentos 
de reflexão e discussão, proporcionando espaço para que as educandas expressassem suas 
dificuldades, dúvidas, anseios e opiniões, em busca de um saber compartilhado. Concluímos que 
este é um assunto que não se esgota em si, e que sempre abrirá espaço para novas ações, e que 
os educadores devem abrir espaço para discussões e trabalhar de maneira organizada e simples 
com conteúdos que ainda são tabus, como o caso das mudanças durante a puberdade. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GENÍSIA DE LIMA 
Orientador: Lucinéia de Fátima Chasko - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PUBERDADE: PERÍODO DE TRANSIÇÃO E MUDANÇAS DO CORPO DA MENINA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Puberdade, lúdico, sistema genital feminino 
Resumo: O desenvolvimento humano envolve uma série de mudanças físicas que transformam o 
corpo da menina na fase da puberdade e, muitas vezes o professor é a única referência para que 
possam tirar suas dúvidas. Ainda, questões relacionadas à sexualidade são frequentes no âmbito 
escolar e tornou-se presente no currículo como um tema transversal. Assim, o papel do educador 
configura-se como fundamental no processo de construção do conhecimento, pois atua como 
profissional que suscita a reflexão e que possibilita ao aluno adquirir autonomia para realizar suas 
escolhas. Neste sentido será desenvolvida unidade didática pedagógica como o objetivo de 
auxiliar o ensino das transformações do corpo humano da menina durante a puberdade, por meio 
de materiais lúdicos que possam facilitar o processo de ensino/aprendizado através de atividades 
lúdicas, tornando as aulas mais prazerosas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GERSON ANTÔNIO PAVAN 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das tecnologias no ensino de Ciências 
Tema: Tecnologias 
Palavras-chave: TIC s, educação, Oficinas, formação continuada de professores 
Resumo: Neste estudo pretendeu-se analisar de que forma os recursos tecnológicos podem 
contribuir para o ensino de Ciências, tendo como objetivo capacitar os professores do Colégio 
Estadual do Campo Reassentamento São Marcos do município de Catanduvas para o uso das 
tecnologias no ensino de Ciências através de oficinas práticas e teóricas. As oficinas realizaram-
se de forma presencial e online, onde foram apresentados os conteúdos de criação de uma conta 
Google®, utilização do Google® Drive, Formulários Google®, Google® Doc, Planilhas Google®, 
Áudio e vídeo, Sites de Pesquisa e Classroom. Para a avaliação dos conhecimentos adquiridos 
com as oficinas, foi aplicado um questionário online, onde os professores relataram que as 
oficinas contribuíram para sua formação, de modo que as oficinas sobre Google® Drive e áudio 
visual foram consideradas as mais importantes para a sua prática pedagógica. As oficinas 
auxiliaram na capacitação dos professores, tornando possível a introdução de elementos mais 
atuais em suas salas de aula, no entanto, a maioria relatou que os conteúdos precisam ser mais 
aprofundados, ficando clara a necessidade da continuidade deste trabalho de atualização, visto 
que as tecnologias estão em constantes aperfeiçoamentos, trazendo inovações que podem ser 
adaptadas para o uso pedagógico. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GERSON ANTÔNIO PAVAN 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das tecnologias no ensino de Ciências 
Tema: Tecnologias 
Palavras-chave: TICs, educação, capacitação, professor 
Resumo: O presente trabalho visa à capacitação dos professores de Ciências e demais 
disciplinas do Colégio Estadual do Campo Reassentamento São Marcos de Catanduvas para o 
uso das tecnologias através de oficinas práticas. Serão aprimoradas as habilidades para o uso do 
google drive e suas principais ferramentas como planilhas, documentos e formulários, o uso dos 
smartphones, computador e internet. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GILDO MARCOS MORAES 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO E SEXUALIDADE: conhecendo sobre esses temas e suas implicações no 
espaço escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Gênero, Educação, Filme, Escola, 
Resumo: É sabido que a sexualidade tem a sua essência biológica inata ao ser humano, 
abrangendo todos os âmbitos da vida e manifestando-se das mais diversas formas, 
especialmente no cotidiano escolar. O presente artigo apresenta o resultado de um trabalho 
desenvolvido no Colégio Estadual Professor Pedro Carli, em Guarapuava - PR, no ano de 2017, 
envolvendo 30 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. O principal objetivo deste trabalho foi 
promover o conhecimento sobre como se dá o desenvolvimento da sexualidade, as relações de 
gênero e suas implicações. As atividades foram planejadas de forma interacionista com uma 
abordagem integradora, baseada em uma metodologia qualitativa. Foram aplicados dois testes 
escritos para obter informações relacionadas ao contexto familiar e à temática Sexualidade e 
Gênero. As aulas ministradas em sala foram expositivas dialogadas com auxílio de projetor de 
multimídia e também o uso de filmes. Assim, constatou-se que as ações e mediação em sala de 
aula, através do uso de filmes e as suas análises abriram espaços para reflexões, discussões 
sobre sexualidade e gênero e suas implicações, propiciando um clima amistoso e de 
responsabilidade consigo e com o próximo, entendendo de fato o que é a diversidade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GILDO MARCOS MORAES 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gênero e Sexualidade: conhecendo sobre esses temas e suas implicações no espaço 
escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Gênero, Educação, Filme 
Resumo: É sabido que a sexualidade tem sua essência biológica inata ao ser humano, 
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abrangendo todos os âmbitos da vida e sobretudo na escola, a qual constitui - se como um 
espaço propiciador de relações humanas. O trabalho Gênero e Sexualidade: conhecendo sobre 
esses temas e suas implicações no espaço escolar, será desenvolvido junto a uma turma de 8º 
ano de Ensino Fundamental do Colégio Professor Pedro Carli - EFM, e tem como objetivo tratar 
do tema de uma forma mais ampla, saindo da visão biologicista e instigando a reflexões sobre 
ideia de Gênero. De início, será aplicado o pré-teste (questionário) para investigar o conhecimento 
prévio dos alunos e num segundo momento, aulas expositivas com alguns termos e dinâmicas. A 
seguir, introduz-se o uso de filmes a fim de suscitar discussões que serão avaliadas por um breve 
resumo (produções textuais) e finalmente reaplicar o teste (pós-teste) comparando o grau de 
conhecimentos adquiridos pelos alunos, após o fim de todo o processo. A proposição é de esse 
público se perceba como sujeitos de direito, com condições de questionar imposições de padrões 
e representações sociais vistos na escola. Não se tem a pretensão de colocar esse pratica 
pedagógica como a melhor forma de se abordar tal tema, mas dar algum indicativo de que, de tal 
forma se possa inserir de uma forma leve e descontraída assuntos pertinentes a este grande 
desafio que é trabalhar sexualidade na escola. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GILSON ALVES 
Orientador: PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma análise crítica do consumo sobre sua causa e efeito na geração de resíduos sólidos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Educação-Ambiental, Resíduos Sólidos, Geração, Planeta, 
Resumo: Este projeto foi desenvolvido com educandos dos sextos anos (A, B, C e D) com o 
intuito de conscientizá-los sobre o consumismo exacerbado da sociedade contemporânea vítimas 
de um capitalismo imponente que em nome do progresso imprimem sobre os cidadãos regras 
ocultas que os escravizam e ao mesmo tempo, sem nenhum pudor, destrói a natureza e põem em 
risco a vida no Planeta. Partindo desta premissa, metodologias que permeiam o campo teórico 
indo até o empírico foram utilizadas como recursos didáticos na perspectiva de incutir no 
educando uma educação ambiental sustentável para uma profunda reflexão sobre a conexão 
existente entre o consumismo e a geração de resíduos sólidos. Assim, valorizando o saber 
popular que o educando traz consigo, o saber científico foi acrescentado gradativamente durante 
a implementação para elucidar bem as causas e os efeitos que os resíduos sólidos geram ao 
meio ambiente e a sociedade sobre o qual está inserido. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GILSON ALVES 
Orientador: PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma análise crítica do consumo sobre sua causa e efeito na geração de resíduos sólidos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Socioambiental, Impacto, Conscientização 
Resumo: Este projeto será desenvolvido com estudantes do 6º ano, alertando-os sobre o 
consumismo desnecessário. Como já são consumidores e certamente geradores de resíduos 
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sólidos, eles participarão de atividades que permitirão entender essa problemática sobre a 
produção e destinação dos resíduos sólidos. Algumas metodologias elencadas mostrarão que os 
resíduos sólidos polui a cidade e o meio ambiente gerando desconforto e mal estar. 
Simultaneamente os educandos serão envolvidos em atividades que provarão que eles também 
são protagonistas neste contexto. Desta forma, algumas soluções serão apontadas para 
minimizar o impacto socioambiental, político e econômico gerados pelos resíduos sólidos. Em 
outro momento algumas ações de conscientização, serão apresentadas com o intuito de 
conscientizar o educando sobre práticas ecologicamente corretas para evitar geração, reduzir e 
reutilizar todos os possíveis resíduos sólidos gerados no consumismo do cotidiano 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GIOVANA CLEONICE BONATTO 
Orientador: Irene Carniatto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESCOLAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: IMPACTOS AMBIENTAIS DO 
LIXO DOMÉSTICO NO ECOSSISTEMA URBANO 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação ambiental, Impactos do lixo doméstico, Metodologia de projetos, 
Resumo: O artigo traz um relato da Proposta de Intervenção Pedagógica, no campo da formação 
continuada de professores e agentes educacionais, desenvolvida na Escola Estadual Olavo Bilac 
- Ensino Fundamental, Medianeira-PR, na disciplina de Ciência, a partir da abordagem da 
Educação Ambiental, EA. Essa proposta teve por objetivo mobilizar e sensibilizar os atores do 
processo educacional para a importância do desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas 
à construção de Escolas Sustentáveis, buscando, sobretudo, extrapolar o campo das práticas em 
sala de aula e desencadear a construção coletiva de ações educativas interdisciplinares que 
contribuem para a formação de cidadãos suficientemente informados, sensibilizados e proativos 
na resolução de questões ambientais, especialmente, daquelas próximas ao cotidiano da família, 
escola e comunidade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GIOVANA CLEONICE BONATTO 
Orientador: Irene Carniatto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: IMPACTOS AMBIENTAIS DO LIXO 
DOMÉSTICO NO ECOSSISTEMA URBANO 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação ambiental, Impactos do lixo doméstico, Metodologia de projetos 
Resumo: Nessa proposta, apresenta-se uma síntese do Projeto de Intervenção Pedagógica a se 
desenvolvido na Escola Estadual Olavo Bilac - Ensino Fundamental, Medianeira-PR, disciplina de 
Ciência, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional, Projeto/PDE, Turma 2016, que 
tem como assunto a educação ambiental. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unioeste_giovanacleonicebonatto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unioeste_giovanacleonicebonatto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_unioeste_giovanacleonicebonatto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_unioeste_giovanacleonicebonatto.pdf


Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GISELE DE SOUZA 
Orientador: FABIANA APARECIDA DE CARVALHO - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gravidez não planejada - um debate responsável com adolescentes 
Tema: Sexualidade Humana e Gravidez não planejada 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Sexualidade, Adolescência, Gravidez, 
Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência sobre a reflexão e o debate acerca da 
questão da gravidez não planejada e sexualidade adolescente. O trabalhou objetivou oferecer 
subsídios que propiciem a formação de uma educação sexual que desenvolva nos adolescentes o 
exercício da sexualidade saudável e responsável. Foram organizados espaços de reflexão, 
questionamentos e problematização do tema na forma de intervenções pedagógicas aplicadas em 
alunos do 8º. Ano de uma escola pertencente à rede pública estadual do Paraná, durante o 1º. 
Semestre do ano de 2017. As estratégias didáticas propostas foram divididas em seis unidades 
didáticas descritas ao longo do texto e que prescindiram da aplicação e análise de questionários, 
seminários, entrevistas, reflexões de filmes e demais atividades. Percebemos a importância da 
reflexão e da discussão do tema no âmbito escolar, assim como da necessidade de ressaltar 
estratégias didáticas que o debate sobre o tema considere questões sociais e subjetivas das 
escolhas sobre as sexualidades. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GISELE DE SOUZA 
Orientador: FABIANA APARECIDA DE CARVALHO - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gravidez não planejada - um debate responsável com adolescentes 
Tema: Sexualidade Humana e Gravidez não planejada 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Sexualidade, Adolescência, Gravidez, 
Resumo: A adolescência é uma etapa da vida que ocorre o desenvolvimento da sexualidade, é 
um período marcado por mudanças, descobertas, conflitos, curiosidades e dúvidas, apesar de 
natural é uma fase que merece atenção e orientação. O desenvolvimento da sexualidade faz 
parte do crescimento humano, gerando grandes interesses por assuntos relacionados à 
sexualidade, mas a incidência de alguns casos de gravidez não planejada na adolescência que 
reverberam no ambiente escolar justifica a importância da reflexão e o debate acerca do tema. 
Desta forma este projeto tem como objetivo a formação de uma educação sexual fornecendo aos 
adolescentes meios para o exercício de sua sexualidade de maneira saudável, natural e 
responsável, organizando espaço de reflexão, questionamentos, possibilitando subsídios para 
viver sua sexualidade de forma plena e com planejamento de concepção. Diante da relevância do 
tema é necessário propor debates e estratégias educativas no ambiente escolar, para a 
compreensão e ampliação dos conhecimentos sobre a gravidez não planejada. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GISELLE MIDORI SIMIZU 
Orientador: Ricardo Tadeu de Faria - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Monitoramento da cultura do Girassol como estratégia didática para a aprendizagem 
significativa de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental sobre os conteúdos relativos às 
Angiospermas 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Estratégia didática, Aprendizagem significativa, tipologias de conteúdos, 
Monitoramento da cultura do Girassol, 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar a construção da aprendizagem 
significativa de estudantes do 7º ano do ensino fundamental sobre as tipologias de conteúdos que 
envolvem o tema as Angiospermas por meio de uma estratégia didática que emprega o 
monitoramento da cultura do Girassol. Os resultados obtidos foram apresentados a partir de 
transcrições das produções escritas e leituras de desenhos individuais, coletados na avaliação 
diagnóstica e na avaliação formativa final. Averiguamos que os estudantes analisados 
construíram novas redes conceituais além de demonstrarem ampliação de conhecimentos 
conceituais, factuais e procedimentais em suas produções finais. Mediante aos resultados 
apresentados, constata-se que a estratégia didática desenvolvida possui relevantes contribuições 
na construção da aprendizagem significativa de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental em 
se tratando do conteúdo específico, as Angiospermas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: GISELLE MIDORI SIMIZU 
Orientador: Ricardo Tadeu de Faria - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Monitoramento da cultura do Girassol como estratégia didática para a aprendizagem 
significativa de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental sobre os conteúdos relativos às 
Angiospermas 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Estratégia didática, Tipologias de conteúdos, Aprendizagem significativa, 
Angiospermas 
Resumo: A busca por estratégias que permitem a participação efetiva dos estudantes com fatos 
concretos e que provoquem conflito cognitivo, podem instigar os mesmos a buscarem soluções 
para os problemas propostos e aprofundamento de conhecimentos para conhecer melhor o objeto 
de estudo. É a partir desta descoberta que os mesmos têm possibilidades de aprimorar seus 
conhecimentos, tornando sua aprendizagem significativa. Esta estratégia didática ocorrerá por 
meio de sequências de ensino e aprendizagem estruturadas de acordo com os objetivos 
referenciais, nas tipologias de conteúdos a serem desenvolvidas e pautadas nos conteúdos 
disciplinares que se pretende ensinar. A construção de uma unidade didática atende bem esta 
estrutura metodológica que visa à construção dos conhecimentos factuais, conceituais, 
procedimentais e atitudinais relacionados a esta temática e permite também o cumprimento dos 
objetivos específicos propostos que são: Compreender o ciclo biológico das plantas em geral; 
entender as características morfológicas e fisiológicas básicas das Angiospermas; plantar e 
manejar a cultura do Girassol em pequena escala; compreender as funções das plantas na 
manutenção da vida na Terra, bem como assimilar a importância do papel do ser humano na 
preservação dos recursos naturais para a sobrevivência das espécies. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_uel_gisellemidorisimizu.pdf


Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HENRY GASPAROTTO PEDROSO 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA FERTILIDADE DO SOLO NA NUTRIÇÃO DAS PLANTAS 
SOB A ÓTICA INVESTIGATIVA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: alfabetização científica, investigação, morango, fertilidade, solo 
Resumo: O presente projeto de intervenção pedagógica aborda o estudo sob a ótica investigativa 
para alunos do ensino fundamental da influência da fertilidade do solo na nutrição do  
morangueiro-de-jardim , espécie Fragaria ananassa, cuja infrutescência denominada morango 
tem-se mostrado bastante apreciada na alimentação humana devido ao seu sabor, cor e aromas 
atrativos além de conter em sua constituição compostos bioativos com elevado valor nutricional e 
nutracêutico. A proposta que trás uma possibilidade de abordagem contextual e integradora, 
dentro de uma perspectiva de alfabetização científica dos componentes curriculares do conteúdo 
estruturante Sistemas Biológicos do sétimo ano do ensino fundamental, têm por escopo submeter 
mudas de a cultivar Camarosa de morangueiro a diferentes tipos de adubação de solo com 
acompanhamento, coleta e discussão de resultados relativos ao melhor desenvolvimento 
vegetativo e fisiológico, além da qualidade nutricional e produtividade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HENRY GASPAROTTO PEDROSO 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA FERTILIDADE DO SOLO NA NUTRIÇÃO DAS PLANTAS 
SOB A ÓTICA INVESTIGATIVA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Fertilidade, solo, nutrição, vegetal, morangueiro, 
Resumo: A elaboração da  presente Produção Didático Pedagógica justifica-se na importância de 
se promover junto a estudantes do sétimo ano do ensino fundamental um ensino de Ciências 
onde os saberes escolares estejam contextualizados com as demandas sociais. Para tanto os 
conceitos científicos são apresentados na forma de conteúdos estruturantes e específicos 
conectados entre si tornando o processo de ensino-aprendizagem significativo. Ressalta-se 
também nesta produção didática a intenção de desencadear um processo de enculturação 
científica ao apresentar o conteúdo específico fertilidade do solo e nutrição vegetal aos 
estudantes sob uma ótica investigativa. A metodologia utilizada pautar-se-á no estudo 
investigativo por parte dos estudantes do processo biológico de nutrição mineral das plantas a 
partir do plantio de mudas de morangueiro espécie Fragaria ananassa, cultivar  Camarosa  em 
diferentes tipos de adubação de solo, visando melhorar seu desenvolvimento vegetativo, 
produtividade e qualidade de frutos, aproximando desta forma os alunos dos métodos adotados 
pela ciência. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HERACLÍDES EUGÊNIO CATABRIGA 
Orientador: Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AULA DE CAMPO: UMA ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO CIDADÃO 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aula de Campo, ciências Naturais, Ensino Fundamental, Estratégia de Ensino 
Resumo: A presente pesquisa está integrada ao Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), a qual foi realizada com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma instituição 
pública do município de Maringá. A aula de campo permite que sejam articuladas a teoria e a 
prática no sentido de construir uma aprendizagem e compreender conteúdos e conceitos 
complexos à temática a ser trabalhada. Considerando que no presente estudo os assuntos 
abordados estão relacionados às Ciências Naturais, esta metodologia permite aos alunos um 
contato com os aspectos mais relevantes aos temas, Ecologia, Educação Ambiental, Fauna, 
Flora, Solos, Biodiversidade, Biogeografia, dentre outros. Estes apresentam certa dificuldade para 
serem identificados ou compreendidos apenas com leituras ou outra atividade desenvolvida em 
sala de aula. Nesta estratégia pedagógica todas as emoções e sensações surgidas durante a aula 
em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos. Interpretar o mundo, 
expressar emoção, trabalhar cooperativamente, perceber o outro, exercer a cidadania, 
sensibilizar-se com a vida e com a natureza são alguns dos propósitos da Aula de a Aula de 
Campo, o que tem como principal objetivo, levar o aluno a maior possibilidade de conhecimento 
por meio da vivência. Dessa forma, a pesquisa promove Aulas de campo que possam 
desenvolver conhecimento, competências e habilidades ao aluno para que futuramente atue como 
indivíduo cidadão. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HERÁCLIDES EUGÊNIO CATABRIGA 
Orientador: Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aula de Campo:Uma estratégia de ensino na formação do indivíduo cidadão 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: aula de Campo, ciências Naturais, Ensino Fundamental, Estratégia de Ensino 
Resumo: Esta pesquisa está integrada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), a 
qual será realizada com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma instituição 
pública do município de Maringá. A aula de campo permite que sejam articuladas a teoria e a 
prática no sentido de construir uma aprendizagem e compreende conteúdos e conceitos 
complexos à temática trabalhada. Considerando que no presente estudo serão abordados 
assuntos relacionados às Ciências Naturais, esta metodologia permite aos alunos um contato com 
os aspectos mais relevantes aos temas, Ecologia, Educação Ambiental, Fauna, Flora, Solos, 
Biodiversidade, Biogeografia, dentre outros, os quais não poderiam ser identificados ou 
compreendidos apenas com leituras. Nesta estratégia pedagógica todas as emoções e sensações 
surgidas durante a aula em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos. 
Interpretar o mundo, expressar emoção, trabalhar cooperativamente, perceber o outro, exercer a 
cidadania, sensibilizar-se com a vida e com a natureza são alguns dos propósitos da aula de 
campo, o que tem como principal objetivo, levar o aluno a maior possibilidade de conhecimento 
através da vivência. Dessa forma, a pesquisa compreende promover Aulas de Campo que 
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possam desenvolver conhecimento, competências e habilidades ao aluno para que futuramente 
atue como indivíduo e como cidadão. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HESTELAMARIS TAKAHASHI 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do celular como recurso didático para dinamizar o ensino de ciências na Educação 
de Jovens e Adultos 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: tecnologia, dispositivos móveis, celulares, 
Resumo: Os celulares evoluíram e se popularizaram de forma muita rápida. Estes dispositivos 
ainda provocam certa aversão por parte dos professores na escola. Muito se discute sobre proibir 
ou não a presença de celulares em sala de aula, contudo muitos pesquisadores e especialistas 
em educação defendem e argumentam que a questão não é proibir e sim ter um projeto 
pedagógico com o objetivo de ensinar os alunos a utilizar este instrumento. Este projeto propõe 
discutir e pesquisar os recursos disponíveis para utilização dos dispositivos móveis como 
ferramenta de apoio pedagógico nas aulas na disciplina de ciências da Educação de Jovens e 
Adultos. Espera com este estudo que a utilização deste recurso possa auxiliar os professores, 
tornando suas aulas mais dinâmicas e contribuindo na melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: HESTELAMARIS TAKAHASHI 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do celular como recurso didático para dinamizar o ensino de ciências na Educação 
de Jovens e Adultos 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: tecnologia, dispositivos móveis, celulares, 
Resumo: Os celulares evoluíram e se popularizaram de forma muita rápida. Estes dispositivos 
ainda provocam certa aversão por parte dos professores na escola. Muito se discute sobre proibir 
ou não a presença de celulares em sala de aula, contudo muitos pesquisadores e especialistas 
em educação defendem e argumentam que a questão não é proibir e sim ter um projeto 
pedagógico com o objetivo de ensinar os alunos a utilizar este instrumento. Este projeto propõe 
discutir e pesquisar os recursos disponíveis para utilização dos dispositivos móveis como 
ferramenta de apoio pedagógico nas aulas na disciplina de ciências da Educação de Jovens e 
Adultos. Espera com este estudo que a utilização deste recurso possa auxiliar os professores, 
tornando suas aulas mais dinâmicas e contribuindo na melhoria da aprendizagem dos alunos. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ISABEL GRIMBOR 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMPREENDENDO E VIVENCIANDO OS DIREITOS HUMANOS NO AMBIENTE 
ESCOLAR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação, Diversidade, Relações Sociais, Direitos Humanos, 
Resumo: A questão dos Direitos Humanos é um dos eixos principais da problemática das 
sociedades contemporâneas. O presente artigo relata a implementação do projeto no ambiente 
escolar, decorrente do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela 
Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED /PR) realizado no Colégio Estadual Ana 
Vanda Bassara, situado em Guarapuava - PR, desenvolvida no ano de 2017. O principal objetivo 
deste trabalho foi propor um grupo de estudos com professores e profissionais de educação 
referentes á Educação em Direitos Humanos, no Colégio Estadual Ana Vanda Bassara. O grupo 
de estudos contou com a participação de 10 educadores, sendo 08 professores e dois agentes 
educacionais I, contando com uma carga horária de 40 horas. Para a implementação utilizou-se 
uma Produção Didático - Pedagógica intitulada Concepção e Fragilidades da Educação em 
Direitos Humanos , elaborada no decorrer do PDE em forma de um caderno pedagógico. No 
desenvolvimento do trabalho foram realizados: estudos de textos, leituras orientadas, reflexões de 
temas, trocas de experiências, apresentação de artigos, vídeos, dinâmicas, produção e 
organização de trabalho escrito, elaboração e aplicação de projetos individuais e coletivos no 
espaço escolar, socialização para contextualização da temática, desenvolvidas com turmas e 
professores, com alunos e comunidade escolar como resultado do trabalho desenvolvido. O grupo 
de estudo possibilitou a reflexão e sensibilização do educador e da escola assumindo frente ás 
necessidades de transformações sociais, através da disseminação da informação e do 
conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ISABEL GRIMBOR 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONCEPÇÕES E FRAGILIDADES DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação, Diversidade, Relações sociais 
Resumo: direcionamento para professores e demais profissionais da educação do referido 
colégio. A formação em valores éticos, morais se tornam essenciais para auxiliar o 
desenvolvimento da igualdade de oportunidades e a busca por uma sociedade mais justa. Tal 
formação pode propiciar um ambiente de superação ou atenuação do racismo, do sexíssimo, 
homofobia e todas e quaisquer formas de discriminação que possam levar a violações de direitos 
humanos, assegurando uma aprendizagem colaborativa e significativa. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: IVONETE VANDERLINDE TOSCAN 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Horta Escolar: Um espaço que une a teoria e a prática 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de materiais 
didáticos 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Saúde, Hábitos alimentares, Horta escolar, 
Resumo: No presente artigo abordamos algumas técnicas e métodos que foram utilizados na 
reconstrução de uma horta escolar na cidade de Salto do Lontra, Núcleo Regional de Dois 
Vizinhos-Pr, em 2017. As atividades envolveram alunos de três Escolas Municipais e alunos de 
duas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental. A proposta visou proporcionar aos alunos 
conhecimentos teórico, práticos e científicos, de forma a fortalecer valores e atitudes quanto a 
educação ambiental e alimentar. Buscou-se, neste sentido, sensibilizar os alunos em relação ao 
consumo de alimentos saudáveis, contribuindo para o aprendizado, tanto na escola como na 
família. Para tanto a horta foi transformada em um espaço de aprendizagem dentro da escola. 
Esta aprendizagem, embasada nas atividades propostas, resultou na construção de diversas 
hortas familiares nas residências dos alunos envolvidos. A partir das experiências vivenciadas, 
percebeu-se a importância de despertar o interesse dos alunos para o tema, valorizando e 
orientando os mesmos para a sustentabilidade e para a qualidade de vida do ser humano. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: IVONETE VANDERLINDE TOSCAN 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Horta Escolar: um espaço que une a teoria à prática 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de materiais 
didáticos 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Saúde, Hábitos Alimentares, Horta, 
Resumo: A presente Unidade Didática aborda as técnicas e métodos que podem ser utilizadas 
didaticamente pela escola durante o processo de reconstrução da horta escolar na AABB 
Comunidade de Salto do Lontra, PR. O objetivo principal é proporcionar ao educando o 
conhecimento de forma a fortalecer valores e atitudes com atividades desenvolvidas em na horta. 
A educação ambiental e alimentar é um dos focos desse trabalho, também busca-se sensibilizar 
os alunos para que desenvolvam hábitos de consumir alimentos saudáveis. Neste sentido, as 
atividades ligadas a área das Ciências contribuem para o enriquecimento da aprendizagem e 
enriquecimento de relações que podem ser construídas no espaço de uma horta, tanto na escola 
quanto nas famílias. O ciclo da matéria orgânica, assim, pode virar técnica para um trabalho 
coletivo e enriquece o conteúdo escolar através de feedback, palestras, plantações de hortaliças, 
trabalho em grupo, visitas, painéis, estudo com a pirâmide alimentar, tipos de alimentos, 
compostagens, minhocário, adubação verde, estudo das cores das hortaliças, pesquisas no 
laboratório de informática sobre plantação de hortas em outros países, etc. Espera-se com este 
projeto envolver, além dos alunos da escola, as famílias no processo ensino aprendizagem, 
buscando dar a disciplina de Ciências mais significado e valorização através da horta escolar. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: IZABEL MARTINS 
Orientador: Débora de Mello Gonçales Santana - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO ALIMENTAR EM UM COLÉGIO ESTADUAL DO ESTADO DO PARANÁ: 
FORMAÇÃO DE CONCEITOS E MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO PARA UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Tema: ANALISE DA TECNOLOGIA, LINGUAGENS NO ENSINO DA CIÊNCIA E A PRODUÇÃO 
DE RECUSOS DIDÁTICOS 
Palavras-chave: Ambiente escolar, Alimentação saudável, Qualidade de vida 
Resumo: O presente trabalho investigou por meio da Educação Alimentar e Nutricional, a 
problemática da abordagem da alimentação no ambiente escolar e quais as contribuições para a 
saúde, os bons hábitos alimentares podem promover. O público alvo foram os alunos de uma 
turma do 8º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. Nesta proposta evidenciou-se 
que a EAN na escola desenvolve a investigação e oportuniza habilidades como: criar conjecturas, 
relacionar, justificar e analisar problemas referentes ao tema. Assim, subsidia os alunos a 
enfrentarem e resolverem situações cotidianas, construindo um conhecimento científico que 
possibilite reflexões e a autodisciplina. Com isso tornam-se capazes de fomentar o 
desenvolvimento de uma alimentação saudável, equilibrada e a prática de atividades físicas que 
repercutirá em uma melhor qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: IZABEL MARTINS 
Orientador: Débora de Mello Gonçales Santana - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E ALIMENTAR EM UM COLÉGIO ESTADUAL DO 
ESTADO DO PARANÁ: FORMAÇÃO DE CONCEITOS E MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO 
PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Tema: ANALISE DA TECNOLOGIA, LINGUAGENS NO ENSINO DA CIÊNCIA E A PRODUÇÃO 
DE RECUSOS DIDÁTICOS 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional: Alimentação saudável, Qualidade de vida, 
Resumo: A presente pesquisa investigará por meio da Educação Alimentar e Nutricional, a 
problemática de como a alimentação tem sido tratada no ambiente escolar e quais as 
contribuições para a saúde e para a qualidade de vida que os bons hábitos alimentares podem 
promover, tendo como público alvo os alunos de uma turma 8º Ano do Ensino Fundamental de 
uma escola pública. Nesse sentido, espera-se que EAN na escola desenvolva a investigação e 
oportunize habilidades como: criar conjecturas, relacionar, justificar e analisar problemas referente 
ao tema, a fim de subsidiar os alunos a enfrentarem e resolverem situações cotidianas, 
construindo assim, um conhecimento científico que possibilite reflexões e a autodisciplina capazes 
de fomentar o desenvolvimento de uma alimentação saudável e equilibrada e a prática de 
atividades físicas que repercutirá em uma melhor qualidade de vida. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JACIMARA MARIA MACHADO DE SOUZA 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PARÓDIA MUSICAL COMO PROPOSTA LÚDICA PARA O ENSINO DO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ciências, EJA, Lúdico, 
Resumo: Ensinar Ciências apenas com aulas teóricas expositivas, com pouca inovação 
metodológica pode levar o aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ao desinteresse pelo 
aprendizado. Este público que geralmente vem para escola após uma jornada de trabalho 
encontra um ambiente escolar não atrativo, o que o leva ao desânimo e consequentemente a 
desistência. Com intuito de envolver e conduzir o estudante da disciplina de Ciências da EJA a 
uma aprendizagem significativa e prazerosa, a proposta lúdica surge como um suporte didático, 
pedagógico e científico. O presente estudo teve por objetivo descrever a paródia musical como 
importante estratégia de ensino para a aprendizagem do sistema cardiovascular. O estudo foi 
realizado com dez estudantes matriculados na disciplina de Ciências na EJA do Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos de Pato Branco, Paraná. A realização do estudo 
contou com as seguintes etapas: análise documental do público alvo e aplicação de pré-teste 
abordando conhecimentos e opiniões sobre a utilização da música nas aulas de ciências; aulas 
expositivas e práticas sobre o sistema cardiovascular; aula expositiva sobre paródias; escolha das 
músicas para a elaboração das paródias e apresentação das mesmas; discussão e análise das 
paródias apresentadas para verificação da eficácia da estratégia de ensino. No decorrer das 
atividades, verificou-se que os alunos se envolveram na elaboração das paródias, ampliando e 
fixando conceitos sobre o referido sistema, sugerindo assim que a música e a paródia musical 
pode ser o caminho para uma metodologia alternativa, apresentando-se como estratégia cativante 
e motivadora no efetivo processo de aprendizagem para 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JACIMARA MARIA MACHADO DE SOUZA 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PARÓDIA MUSICAL COMO PROPOSTA LÚDICA PARA O ENSINO DO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Paródia, Educação de Jovens e Adultos, sistema cardiovascular 
Resumo: Pensando em dar uma nova dinâmica as aulas de Ciências Naturais para o ensino de 
Jovens e Adultos, diante de problemas relacionados aos métodos de ensino de pouca eficácia, já 
que na maioria das vezes, os alunos não encontram significado nas aulas e acabam desistindo da 
disciplina. No presente estudo pretende-se trabalhar o conteúdo sobre sistema cardiovascular 
utilizando da paródia musical como alternativa para enriquecer e modificar a prática docente, no 
sentido de estimular o interesse, a criatividade, o trabalho em grupo, a memorização de termos 
científicos, tornando as aulas mais atraentes e prazerosas, contribuindo assim com a diminuição 
da evasão. O projeto será realizado no CEEBJA de Pato Branco, com alunos matriculados no 
coletivo da disciplina de Ciências no ano de 2017. Após a explanação do conteúdo, os alunos 
serão convidados a elaborar paródias com melodias de músicas de sua escolha, contendo termos 
específicos do conteúdo trabalhado. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JANAÍNA RAQUEL NERI ZANI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COMO 
RECURSO PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Ensino por Investigação, Tecnologias da Informação e Comunicação, Ensino de 
Ciências, Sistema Digestório, 
Resumo: Um dos desafios atuais da educação é criar ou recriar estratégias que despertem o 
interesse pela aprendizagem. Para isso professores buscam metodologias e recursos, e veem no 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) um aliado, que unidos a atividades de 
caráter investigativo possam auxiliá-los na tarefa de ensinar. Assim, este artigo apresenta os 
resultados obtidos com a aplicação das atividades sobre o estudo do Sistema Digestório, reunindo 
uma abordagem metodológica baseada em atividades investigativas com recursos tecnológicos, 
principalmente o blog, ambiente que possibilitou a produção de textos, análise e opinião do 
assunto, publicações de fotos e vídeos, bem como facilitar a socialização através de comentários. 
Desta forma as atividades proporcionaram uma ampliação ou elaboração dos conhecimentos 
científicos e conceituais, visto que elas foram centradas no aluno e na participação dele no 
processo de aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JANAÍNA RAQUEL NERI ZANI 
Orientador: Dulce Maria Strieder - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) como recurso para o processo 
de ensino e aprendizagem em Ciências 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Ensino por Investigação, Tecnologias da Informação e Comunicação, Ensino de 
Ciências, Sistema Digestório, 
Resumo: Diante de tantas mudanças na sociedade, a educação vê-se diante do desafio de 
incorporar a sua prática, novas metodologias para adaptar-se a sociedade e ao aluno do século 
XXI, que possui acesso a cada vez mais informação e contato com os recursos tecnológicos 
desde sua infância. Mas, que demonstra pouco entusiasmo e interesse pelas aulas e pelos 
estudos. Assim, com o objetivo de incorporar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas 
aulas de Ciências, gerando curiosidade e facilitando a aprendizagem, as atividades aqui 
propostas unem o estudo do conteúdo sobre o Sistema Digestório a uma abordagem 
metodológica baseada em atividades investigativas, centradas no aluno e na sua participação no 
processo de aprendizagem, que possibilita desenvolver sua autonomia, sua capacidade de tomar 
decisões, de avaliar e de resolver problemas. Desta forma, deseja-se proporcionar ao aluno a 
oportunidade de, fazendo uso de práticas de pesquisa, possibilitar a apropriação dos 
conhecimentos relativos ao funcionamento e importância do Sistema Digestório e tornar o 
processo de ensino e aprendizagem prazeroso e significativo. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JANE APARECIDA LAZARE 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O USO DA FOTOGRAFIA: MUDANÇAS DE ATITUDES 
EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conscientização, Fotografia, Ciências, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo sobre Educação Ambiental com foco 
na conscientização e sensibilização de educandos na educação básica na busca da formação de 
sujeitos conscientes e críticos nas relações socioambientais. Neste cenário propôs-se um trabalho 
com a fotografia vislumbrando a noção de pertencimento no contexto escolar em relação ao 
destino correto dos resíduos sólidos. O projeto foi desenvolvido com alunos do 6º ano matutino da 
Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves de Laranjeiras do Sul (PR). Foi aplicado 
questionário de pré e pós-teste com a finalidade de identificar o nível de conhecimento dos alunos 
em relação à temática tratada. A partir do pré-teste trabalhou-se os conceitos básicos de 
Educação Ambiental e o lixo, foram vistos vídeos informativos, palestra sobre fotografia, 
realização de uma atividades extraclasse e trabalhos artísticos, sendo todas as ações 
pedagógicas registradas em fotos pelos alunos. O trabalho culminou com a exposição das fotos 
em um mural e também exposição oral do projeto para toda a comunidade escolar. Ao final do 
projeto verificou-se o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem e o 
comprometimento com o meio em que vivem. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JANE APARECIDA LAZARE 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O USO DA FOTOGRAFIA: MUDANÇAS DE ATITUDES 
EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conscientização, Fotografia, 
Resumo: Por meio de observações realizadas ao longo de anos percebeu-se o descaso para 
com o ambiente escolar e essa falta de pertencimento a tudo o que nos rodeia no espaço 
educacional. O fato de jogarem lixo nos diversos ambientes da escola (sala de aula, pátio, 
saguão, praças), não cuidar dos materiais da biblioteca, móveis escolares, paredes, muros e 
banheiros, mostra a urgência de construir uma consciência de pertencimento do eu com o mundo, 
com a escola, casa, trabalho, enfim todos os locais nos quais convive. Diante disso se faz urgente 
agir no sentido de formar sujeitos comprometidos com a construção e uma sociedade sustentável. 
Neste cenário propõe-se um trabalho de conscientização e sensibilização usando como 
ferramenta pedagógica a fotografia na busca da formação de sujeitos conscientes e críticos nas 
relações socioambientais. Vislumbra-se a noção de pertencimento no contexto escolar em relação 
ao destino correto dos resíduos sólidos. O Projeto será desenvolvido com alunos de uma turma 
do 6º ano matutino do Colégio Estadual Floriano Peixoto de Laranjeiras do Sul. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOELMA CUSTÓDIO 
Orientador: Marcelo Lambach - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os hábitos alimentares dos alunos de Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Desembargador Clotário Portugal: A cantina escolar como promotora da mudança 
comportamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos met 
Palavras-chave: Hábitos alimentares, alimentação saudável, cantina escolar, ensino de ciências, 
mudança comportamental, 
Resumo: Este estudo tem por objetivo, promover uma discussão vinculada ao ensino de Ciências 
com o propósito de motivar mudança comportamental em relação à alimentação disponibilizada 
na cantina escolar do Colégio Estadual Desembargador Clotário Portugal. Com isso, espera-se 
que os alunos passem a ser mais críticos a respeito dos alimentos que são vendidos na cantina e 
por eles consumidos, fazendo com que participem da elaboração de um cardápio mais saudável. 
A escola, por meio do ensino de Ciências e de forma interdisciplinar, tem grandes possibilidades 
para a implementar ações de promoção da saúde, buscando condições para um viver mais 
saudável e, desta forma, poder desempenhar papel fundamental na formação de valores, hábitos 
e estilos de vida, dentre os quais, o da alimentação. Os sujeitos quem constituem a comunidade 
escolar serão envolvidos no processo de construção desses novos hábitos alimentares saudáveis, 
para que desta forma haja uma interferência positiva sobre as práticas alimentares dos jovens, 
buscado a mudança do cenário relacionado a uma alimentação inadequada nas fases mais 
precoces da vida. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOELMA CUSTÓDIO 
Orientador: Marcelo Lambach - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os hábitos alimentares dos alunos de Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Desembargador Clotário Portugal: A cantina escolar como promotora da mudança 
comportamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Hábitos alimentares, alimentação saudável, cantina escolar, ensino de ciências, 
mudança comportamental, 
Resumo: Este estudo tem por objetivo, promover uma discussão vinculada ao ensino de Ciências 
com o propósito de motivar mudança comportamental em relação à alimentação disponibilizada 
na cantina escolar do Colégio Estadual Desembargador Clotário Portugal. Com isso, espera-se 
que os alunos passem a serem mais críticos a respeito dos alimentos que são vendidos na 
cantina e por eles consumidos, fazendo com que participem da elaboração de um cardápio mais 
saudável. A escola, por meio do ensino de Ciências e de forma interdisciplinar, tem grandes 
possibilidades para a implementar ações de promoção da saúde, buscando condições para um 
viver mais saudável e, desta forma, poder desempenhar papel fundamental na formação de 
valores, hábitos e estilos de vida, dentre os quais, o da alimentação. Os sujeitos quem constituem 
a comunidade escolar serão envolvidos no processo de construção desses novos hábitos 
alimentares saudáveis, para que desta forma haja uma interferência positiva sobre as práticas 
alimentares dos jovens, buscado a mudança do cenário relacionado a uma alimentação 
inadequada nas fases mais precoces da vida.·. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSÉ CARLOS BASÍLIO 
Orientador: Vera Lúcia Bahl de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Metodologia Ativas para o aprendizado em Ciências naturais no Ensino Básico 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos Metodológicos 
Palavras-chave: metodologias ativa, decomposição, ciências 
Resumo: O projeto tem como linha de estudo a Metodologia do Ensino de Ciências com o 
objetivo de melhorar o ensino-aprendizagem. O trabalho será desenvolvido no Colégio Nilo 
Peçanha no 6º ano do Ensino Fundamental, terá como Conteúdo Estruturante a Biodiversidade e 
como conteúdo específico decomposição. O conteúdo Específico será trabalhado em especial a 
decomposição feita por fungos de forma contextualizada, procurando utilizar várias metodologias 
ativas com o intuito de promover o ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSÉ CARLOS BASÍLIO 
Orientador: Vera Lúcia Bahl de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologias Motivadoras ao Aprendizado das Ciências Naturais com enfoque no 
Decomposição dos Seres Vivos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ciências, metodologia, ensino fundamental 
Resumo: O momento que vivemos e a produção científica e tecnológica exigem do cidadão 
conhecimentos específicos na área de Ciências. Contextualizar o ensino de Ciências ao cotidiano 
e as experiências dos estudantes é essencial. Por isso como professor da disciplina de Ciências 
no Programa de Desenvolvimento de Educação (PDE), organizei a proposta de trabalho 
metodologia de ensino ativas que possibilitem uma participação ativa dos alunos, nas aulas e nas 
atividades de Ciências, no 6º ano do Ensino Fundamental, tornando real um recriar de 
aprendizagem para o professor como para o aluno. É importante resgatar as ideias trazidas pelos 
alunos do seu contexto, para confrontá-las, reelaborá-las e até rever concepções, para construir 
um conhecimento embasado no conhecimento científico. Pesquisadores apontam, que as 
variações de metodologias do ensino ampliam as possibilidades para os alunos, organizar um 
pensamento crítico e desenvolver competências para resolver problemas comparados a 
metodologia tradicional. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSIANA KUSMA 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EDMODO COMO COMPLEMENTO DO 
ENSINO PRESENCIAL DE CIÊNCIAS 
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Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Edmodo, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Ensino de Ciências, 
Resumo: Esse trabalho foi desenvolvido com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, de 
um colégio da rede estadual do município de Curitiba/PR, no programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, tendo como objetivo analisar o uso do ambiente Virtual de Aprendizagem 
Edmodo como complemento das aulas presenciais de ciências, por meio da disposição de objetos 
de aprendizagem e atividades extraclasse, desenvolvidas como extensão da sala presencial. 
Observou-se dificuldade dos alunos em utilizar intuitivamente as ferramentas disponibilizadas pela 
plataforma Edmodo. Conclui-se que apesar das dificuldades constatadas, estimulou o interesse 
dos alunos pelas atividades, permitiu abordagens diversificadas e interação entre aluno e 
professor, melhorou a participação de alunos mais apáticos, além de ter possibilitado a 
complementação dos conteúdos apresentados em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSIANA KUSMA 
Orientador: Núria Pons Vilardell Camas - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ambiente Virtual de Aprendizagem Edmodo como complemento do ensino presencial de 
Ecologia 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Plataforma de Ensino, 
Edmodo, Ecologia, 
Resumo: Dominar as definições da Ecologia, suas aplicações e suas interligações, não é fácil 
para os alunos, pois, os conceitos de ecologia são amplos, muitas vezes sutis e de difícil 
definição. Muitas vezes exige que o professor lance mão de encaminhamentos metodológicos que 
utilizem recursos diversos e destine um espaço maior nas aulas de Ciências, o que nem sempre 
se faz possível devido ao excesso de conteúdos em relação ao número de horas atuais de 
aprendizado na escola. Assim sendo, o objetivo geral dessa unidade didática é tentar amenizar os 
fatores que possam dificultar o aprendizado dos alunos em relação ao conteúdo de ecologia, sem 
exigir ampliação da carga horária da disciplina de Ciências e dispondo de um encaminhamento 
metodológico que possibilite a utilização de diversos recursos. Nesse contexto, este material foi 
concebido com o propósito de apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Edmodo e suas 
múltiplas potencialidades pedagógicas em relação ao ensino-aprendizagem de Ecologia. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de jogos como instrumento didático para o estudo dos elementos químicos 
presentes em nosso cotidiano e reprentedos na tabela periódica 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
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Palavras-chave: tabela periódica, ensino de química, lúdico, 
Resumo: Este trabalho apresenta a produção didático-pedagógica realizada na Escola Estadual 
Irmão Isidoro Dumont - Ensino Fundamental de Itapejara D Oeste, Paraná. O presente estudo 
teve como objetivo analisar a construção histórica da tabela periódica e a organização das 
propriedades dos elementos químicos presentes na tabela periódica através do uso de jogo. Com 
base nesta temática aderiu-se uma metodologia com atividades lúdicas, onde foi realizada uma 
reflexão de forma integrada e dinâmica, que contemplou 32 h/a e foram desenvolvidas nas turmas 
de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. As atividades propostas em sequência didática 
visaram motivar os estudantes e a facilitar a compreensão de forma divertida, através de jogos e 
brincadeiras, a identificar os elementos químicos presentes na tabela periódica. Constatou-se, 
conforme o estudo, que a atividade lúdica é uma forma de ensinar conceitos através da relação 
do aluno com a atividade, e com os demais colegas, o objetivo é vencer o jogo ou conseguir a 
maior pontuação, acertando os elementos químicos correspondestes. Ainda vale salientar que a 
convivência também é incentivada pela atividade lúdica, pois durante a mesma, os alunos 
construíram estratégias para lidar com as dificuldades que surgiam durante o jogo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSIANE CRISTINA BIEZUS 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de jogos como instrumento didático para o estudo dos elementos químicos 
presentes em nosso cotidiano e reprentedos na tabela periódica 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Tabela periódica, jogos e atividades lúdicas, 
Resumo: Esta pesquisa foi desenvolvida para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que pode 
ser adaptado para as demais séries. Ela visa à contextualização do estudo da tabela periódica e 
elementos químicos com a utilização de jogos e demais recursos lúdicos que possam desenvolver 
aprendizagem significativa. A utilização dessa metodologia implica em produzir o material de 
forma criativa, dinâmica e de baixo custo, sempre aproximando o aluno dentro do processo de 
construção do conhecimento, tornando assim o ensino de ciências mais significativo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: JOSMARIA APARECIDA DE CAMARGO 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
Tema: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
Palavras-chave: EJA, Material didático de Ciências da Natureza, Jovens da Socioeducação, 
Resumo: Essa pesquisa do Programa PDE, desenvolvida em dois anos, num total de 1088 horas, 
com objetivo de analisar o livro didático de Ciências da Natureza, dos anos finais do Ensino 
Fundamental, quanto à adequação e aprendizagem de educandos jovens dos CENSEs que 
estudam no CEEBJA Poty Lazaroto, em processo de semiliberdade, junto a outros jovens e 
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adultos do mesmo espaço escolar. Tendo como objetivo identificar os aspectos visuais, as 
linguagens dos textos, as atividades didáticas de aprendizagem, os aspectos éticos sociais e a 
abordagem metodológica, a proposta de estudo foi decorrente da inquietude e insatisfação frente 
ao material didático, que segundo um olhar pedagógico não atende a educação dessa população. 
Na investigação foi adotada a pesquisa-ação, visando repensar o material didático da área de 
Ciências da Natureza, quanto à adequação à aprendizagem. Esse trabalho foi realizado junto com 
três professores de Ciências da Natureza do CEAD Poty Lazarotto e dez professores, 
participantes do Grupo de Trabalho em Rede. As etapas relacionadas aos estudos e leituras 
complementares subsidiaram a análise do livro didático adotado em toda rede Estadual, bem 
como a intervenção e socialização dos estudos acadêmicos com os profissionais, produção de 
material didático com atividades para os educandos das escolas envolvidas. Os resultados 
revelaram que os educandos jovens e adultos, trabalhando as Ciências da Natureza, numa 
pedagogia dialógica e temática, adquirem uma aprendizagem significativa. O trabalho foi 
interessante e bem sucedido, quanto à importância de reconhecerem que seus saberes sobre a 
natureza não se distanciavam do conhecimento cientifico descrito nos livros didáticos, com outra 
linguagem. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
Tema: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
Palavras-chave: Sistema Socioeducativo, Materiais Didáticos, Ensino e Aprendizagem de 
Ciências da Natureza, 
Resumo: Esse trabalho de pesquisa tem como foco a avaliação do material didático da área de 
Ciências da Natureza, quanto adequação à aprendizagem de jovens adolescentes privadas de 
liberdade do CENSE Joana Miguel Richa, Curitiba, de forma a desenvolver as habilidades e 
competências necessárias a sua formação. A pesquisadora atua como professora de Ciências da 
Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental, o que instigou a realizar esse trabalho no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, levada por uma inquietude e insatisfação 
frente ao material didático, que segundo seu olhar pedagógico não atende a educação dessa 
população e as metas estabelecidas no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo do 
Paraná. Esse trabalho de pesquisa-ação será realizado junto com as educandas, equipe técnica 
pedagógica e a única professora da referida área, a partir da análise do material que vem adotado 
e elaboração de um novo, de forma que o mesmo venha possibilitar as jovens do sistema 
socioeducativo a aquisição de conhecimentos científicos. Tendo como concepção de professor 
como agente de educação integral, esse trabalho visa promover o desenvolvimento de seu 
educando levando e adquirir atitudes, práticas e reflexão buscando relacionar os saberes das 
educadas e os saberes escolares. O trabalho a ser desenvolvido objetiva repensar os conteúdos 
escolares na área de Ciências da Natureza, de maneira interdisciplinar, buscando elaborar 
materiais didáticos dentro dos programas do PROEDUSE, de forma a garantir abordagens 
curriculares correspondentes ao nível de Ensino Fundamental, com atividades complementares e 
integradas em relação à metodologia, conteúdo, de forma a serem oferecidas ao qual a pesquisa 
se destina. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino sobre Células e as ações nos seres vivos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Células, questões integradas, ensino 
Resumo: A atividade celular nos diferentes organismos que compõem os grupos de plantas, 
animais e microrganismos, é a base que justifica seu comportamento. Esse trabalho teve como 
objetivo a construção e análise de uma proposta capaz de contribuir positivamente com o ensino 
e a aprendizagem dos estudantes do 7º ano do ensino fundamental, visando auxiliar a 
compreensão da importância das células na gênese de toda atividade e comportamento dos seres 
vivos. Para isso foi desenvolvida uma proposta de ensino na forma de questões complementares 
que integraram conhecimentos, vídeos, imagens capazes de levar os alunos a superar as 
dificuldades na compreensão dos conceitos sobre as células e suas relações com as demais 
estruturas e fenômenos dos seres vivos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO SOBRE CÉLULAS E AS AÇÕES NOS SERES VIVOS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Células, Questões complementares, Práticas, Imagens 
Resumo: A manutenção da vida depende de uma rede complexa e delicada de estruturas e 
processos inter-relacionados, onde as células são parte fundamental, no entanto, são muitas as 
dificuldades no processo de ensino e na aprendizagem sobre células. Essa produção contém uma 
proposta metodológica de abordagem dos conceitos sobre as células dos seres vivos, por meio 
de uma atividade que integre os conceitos sobre as células, através de questões 
complementares, vídeos, imagens, aulas práticas e demonstrações, contribuindo na superação 
das dificuldades dos alunos na compreensão da importância das células na gênese das 
atividades e do comportamento dos seres vivos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de bons hábitos alimentares: a escola propiciando mediante a 
interdisciplinaridade a orientação de adolescentes 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Adolescentes, Educação Alimentar, Alimentação saudável, Interdisciplinaridade, 
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Resumo: Este artigo tem a finalidade de contribuir com novos encaminhamentos metodológicos, 
priorizando uma abordagem teórica e prática sobre a questão da educação alimentar ou 
nutricional no contexto escolar, procurando garantir um desenvolvimento adequado dos nossos 
alunos na escola, assim como em seu meio social. O presente trabalho foi desenvolvido com 
alunos do 8º ano do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay na cidade de 
Ponta Grossa, PR, tendo como objetivo principal promover ações educativas interdisciplinares 
visando uma orientação dos adolescentes quanto a práticas alimentares realmente saudáveis. 
Para a realização do trabalho, utilizou-se de pesquisas em materiais diversos; análise de 
imagens, recortes de filmes, vídeos, análise de rótulos de alimentos, produção de mapas 
conceituais, interpretações de textos, elaboração de jogos, criação de pratos saudáveis e 
divertidos. As estratégias utilizadas na implementação do projeto auxiliaram os alunos a 
discernirem quanto à conduta e consciência de zelar por uma alimentação benéfica e saudável. 
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Título: A saúde começa pela alimentação 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Adolescentes, Educação Alimentar, Alimentação saudável, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Os adolescentes estão vivendo o momento atual apresentando vários problemas de 
saúde que antes eram percebidos somente em adultos. Acredita-se que boa parte desses 
problemas é decorrente de seu estilo de vida e de seus hábitos alimentares inadequados. A 
escola é o lugar onde a informação e a formação de opinião pode levar esses adolescentes a 
discernirem quanto à conduta e consciência de zelar por uma alimentação benéfica. Com este 
material pretende-se promover no ambiente escolar mudança nas práticas alimentares. Portanto, 
propõe-se uma abordagem teórica e prática sobre a questão da educação alimentar ou nutricional 
no contexto escolar. 
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Título: HIV E AIDS: CONHECIMENTO E PREVENÇÃO 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: HIV/AIDS, Prevenção, Educação 
Resumo: O presente artigo relata sobre a aplicação de um projeto de intervenção pedagógica 
realizado no ano de 2017, na disciplina de Ciências, com a participação de 56 alunos do oitavo 
ano do Ensino Fundamental do Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, localizado no município de 
Colombo - PR. O tema desenvolvido neste projeto foi o HIV e a AIDS, e seu objetivo foi o de 
promover a prevenção à contaminação do vírus e a sensibilização contra o preconceito às 
pessoas que vivem com o HIV. Pensando em alcançar tais objetivos utilizou-se a promoção do 
conhecimento da temática nos âmbitos biológico, histórico e social, sendo abordados com 
diferentes metodologias para possibilitar o aprendizado. Os resultados demonstraram que houve 
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um real aprendizado por parte dos envolvidos, que se mostraram conscientes e sensíveis às 
questões que envolvem a temática. Dessa forma percebe-se que a utilização de diferentes 
metodologias para se trabalhar um tema foi positiva para efetivar o aprendizado e que pode ser 
utilizado para trabalhar outros conteúdos de Ciências. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: HIV e AIDS conhecimento e prevenção 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: HIV/AIDS, Prevenção, Educação 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como finalidade desenvolver atividades que 
desperte e estimule o interesse de professores do ensino fundamental a trabalharem com seus 
alunos a importante temática do HIV/AIDS, que se constitui em uma preocupação mundial. Este 
caderno pedagógico está dividido em 5 unidades didáticas que abordam a questão do 
conhecimento biológico que envolve o HIV e a AIDS, além de discutir aspectos históricos, sociais 
e dados estatísticos relacionados a temática. Todas as atividades propostas têm como objetivo 
principal a compreensão pelo educando de que a prevenção deve fazer parte de sua vida, bem 
como a erradicação do preconceito às pessoas que vivem com HIV. Quanto maior a quantidade 
de professores trabalhando o tema mais cidadãos conscientes vamos formar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: uma proposta envolvendo as vitaminas 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Jogos didáticos, Educação alimentar, Ensino e aprendizagem, 
Resumo: É notório no ambiente escolar que os adolescentes demonstram ingerirem poucas 
verduras, frutas, legumes, preferindo os industrializados e embutidos. Sendo assim, este artigo 
demonstra os resultados acerca do desenvolvimento e implementação de um projeto de 
intervenção ligado ao PDE/PR (Plano de Desenvolvimento Educacional/Paraná) que teve como 
temática Jogos educativos no ensino e aprendizagem de Ciências, com foco para as vitaminas. O 
projeto foi implementado em duas turmas de 8º anos do Ensino Fundamental de um colégio 
estadual, pertencente ao NRE de Foz do Iguaçu-PR. Os dados foram coletados por meio do 
questionário inicial e final e dos jogos produzidos pelos alunos. A análise foi realizada de forma 
qualitativa. Assim, o desenvolvimento dos jogos educativos representou uma intervenção 
pedagógica inovadora que proporcionou um aprendizado mais descontraído e interativo. Os 
alunos perceberam a importância das vitaminas e da inclusão de alimentos que as contenham em 
suas refeições. Dessa forma, o trabalho despertou reflexões sobre seus hábitos alimentares, 
enfatizando a importância de uma prática pedagógica diferenciada, que valoriza a construção do 
aluno. 
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Professor PDE: LENIR HARDEMINCK 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DE JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA ENVOLVENDO AS 
VITAMINAS 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Jogos Didáticos, Educação Alimentar, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é apresentar uma proposta de trabalho acerca das 
vitaminas com o uso de jogos didáticos. Nas atividades serão enfatizados os benefícios das 
vitaminas para o organismo humano. Para tanto, serão realizadas ações que envolverão: 
questionário investigativo sobre hábitos alimentares dos educandos da referida escola; pesquisa 
no laboratório de informática sobre a temática; resolução de caça-palavras; cruzadinhas; 
produção de jogos educativos; leituras de textos informativo-científicos; debates; construção de 
pirâmide alimentar, entre outras atividades. Com isso, planeja-se trabalhar com os conteúdos 
básicos de ciências unindo os aspectos lúdicos aos cognitivos para facilitar a construção do 
conhecimento, tornando as aulas mais atrativas e motivando a participação integrada dos 
educandos. No término das ações os alunos socializarão as produções e resultados com a 
comunidade escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: PAISAGISMO: os desafios de tornar o estudo do solo e água mais significativos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ciências, Solo, Água, Paisagismo 
Resumo: Quando se trabalha os conteúdos de solo ou água percebe-se que ficam muito 
distantes da realidade dos alunos e essa questão associada ao fato do livro didático ainda ser a 
ferramenta mais utilizada pelos professores de Ciências vem gerando perdas no processo de 
ensino aprendizagem. 
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Professor PDE: LÍDIA KONOPKA 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PAISAGISMO: os desafios de tornar o estudo do solo e água mais significativos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ensino, Ciências, Solo, Água, Paisagismo 
Resumo: Quando se trabalha os conteúdos de solo ou água percebe-se que ficam muito 
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distantes da realidade dos alunos e essa questão associada ao fato do livro didático ainda ser a 
ferramenta mais utilizada pelos professores de Ciências vem gerando perdas no processo de 
ensino aprendizagem. Este Projeto de Intervenção tem a intenção de propor ao professor de 
Ciências métodos alternativos de ensino para trabalhar solo e água. O paisagismo surge como 
uma excelente alternativa para introduzir aulas práticas e dinâmicas, visando tornar os alunos 
ativos e agentes de sua própria aprendizagem. Introduzindo o estudo dos conteúdos de solo e 
água no ensino de Ciências no 6º ano a partir do paisagismo pretende-se dar mais significado e 
motivação ao aluno. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LIEGE ANDRÉA BUCK 
Orientador: ELIZABETH DE ARAÚJO SCHWARZ - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Educação Ambiental em espaços públicos relacionada ao interesse pela botânica no 
Ensino Fundamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências. 
Palavras-chave: Botânica, Educação Ambiental, ensino de Ciências, Matemática e Português, 
Horto Municipal da Barreirinha, 
Resumo: Este projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e foi 
desenvolvido no Colégio Estadual Maria Balbina Costa Dias da Rede Pública Estadual de Ensino 
do Estado do Paraná. Tem como objetivo principal despertar o interesse dos alunos e das alunas 
do sexto ano do ensino fundamental pela Botânica utilizando os conceitos básicos da Educação 
Ambiental para demonstrar o modo de vida das plantas contido nas unidades didáticas de 
Ciências. O espaço utilizado para a aula de campo, após pesquisa exploratória, aulas dialogadas 
e conversação didática foi o Horto Municipal da Barreirinha, localizado no bairro da Barreirinha, 
município de Curitiba. Após retorno da aula de campo, os alunos e as alunas participaram de 
atividades propostas de maneira interdisciplinar com as disciplinas de Matemática e Português, e 
concluindo com uma entrevista não estruturada para avaliação dos resultados relacionados aos 
temas abordados nas atividades. Paralelamente a implementação do projeto aconteceu o Grupo 
de Trabalho em Rede onde professores (as) analisaram as atividades propostas e contribuíram 
com sugestões de adaptações do trabalho em outras localidades. Percebeu-se que a maioria das 
(os) estudantes consegue compreender o processo de vida das plantas quando observam, na 
prática, suas fases de crescimento, bem como associar esse conhecimento com as unidades 
didáticas de outras disciplinas. A consolidação dos conceitos científicos foi o esperado ao fim do 
desenvolvimento das atividades propostas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LIEGE ANDRÉA BUCK 
Orientador: ELIZABETH DE ARAÚJO SCHWARZ - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os fundamentos da Educação Ambiental em espaços públicos relacionando o interesse 
das alunas e dos alunos do ensino fundamental pela Botânica 
Tema: Linha de Estudo: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de 
Ciências. 
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Palavras-chave: Ensino de Ciências, interdisciplinaridade, Educação Ambiental, Botânica, Horto 
Municipal da Barreirinha 
Resumo: Nesta Unidade Didática o (a) professor (a) de Ciências identifica a possibilidade de 
elaborar um projeto interdisciplinar com o tema: Fundamentos da Educação Ambiental, 
interagindo com os professores das demais disciplinas. O objetivo é despertar o interesse dos (as) 
alunos (as) do 6º ano do Ensino Fundamental pelo conteúdo de Botânica. A metodologia proposta 
é de aula dialogada seguida de uma aula de campo no Horto Municipal da Barreirinha com as (os) 
professoras (es) das disciplinas parceiras. Espera-se como resultado que seja possível organizar 
e contextualizar a experiência cotidiana dos estudantes com os conhecimentos científicos 
sistematizados, fazendo com que os conteúdos se tornem significativos no processo de ensino-
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LISTER RICARDO DOS SANTOS 
Orientador: Álvaro Lorencini Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensaio de educação híbrida no ensino de Ciências presencial a partir de videoaulas e de 
uma abordagem originada em problemas 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Videoaulas, Ensino Híbrido, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 
Resumo: Observa-se que a educação básica regular, direcionada a crianças e adolescente e 
substancialmente presencial, é uma modalidade que se encontra alheia ao ensino híbrido, 
conceito emergente de educação, pois tende a continuar ser fundamentada por paradigmas 
tradicionais. Diante disto e observando o interesse e envolvimento dos jovens com as mídias 
virtuais (serviços de vídeos e redes sociais, por exemplo) no dia-a-dia fora da escola, busca-se 
aproveitar esses recursos para incrementar a educação básica regular presencial, especialmente 
o ensino das Ciências, objetivando uma melhor aprendizagem e a construção de um senso crítico 
mais apurado pelos alunos. A utilização dos recursos virtuais, mesmo sendo na educação 
presencial, ocorre através de uma plataforma de educação a distância, aproveitando a tecnologia 
que já se tem em EaD. O estudo dos conteúdos pelos alunos ocorre através de videoaulas 
disponíveis na internet em canais de vídeo mantidos por professores ou instituições renomados, 
integradas com ferramentas virtuais de interatividade de uma forma intuitiva, a fim de estabelecer 
um feedback consistente, que extrapole o tempo e o espaço convencionais da sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LISTER RICARDO DOS SANTOS 
Orientador: Álvaro Lorencini Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Grandezas e unidades: transcrição de definições direcionada às séries finais do Ensino 
Fundamental 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Grandezas, Unidades de medida, Sistema Internacional de Unidades (SI) 
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Resumo: A Educação Básica é permeada por equívocos conceituais produzidos por definições 
simplistas, sem o devido relacionamento com a história, susceptíveis de tornarem-se distorcidas 
com facilidade, presentes em diversas publicações e materiais de divulgação, inclusive livros 
didáticos. Isso provoca interpretações ambíguas e gera confusão intelectual em educadores e 
educandos e, como consequência, produz um ensino-aprendizagem insatisfatório de conteúdos 
diretamente relacionados e de outros que os requerem como pré-requisitos. Assim, a elaboração 
da presente unidade didática sobre grandezas e unidades de medida, direcionada para o 9º ano 
do Ensino Fundamental, ocorre no sentido de trazer definições atuais e corretas, de forma 
inteligível para iniciantes, que evitem a construção de conceitos equivocados sobre um assunto 
que transpõe conteúdos curriculares e extracurriculares. Ao invés de estudar as grandezas e 
unidades de forma breve e isolada, sem se ater a devida contextualização, para em seguida 
trabalhar da mesma maneira outros conteúdos vinculados, busca-se realizar um estudo mais 
amplo e coerente sobre o tema, que de maneira natural acaba perpassando diversos conteúdos, 
favorecendo assim, o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCIANA WOZNIACK QUIRINO 
Orientador: Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelo Representativo de Sistema Digestório: Uma proposta didática para o Aprendizado 
no Ensino de Ciências 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Modelo Representativo, Sistema Digestório 
Resumo: Os processos de ensino e aprendizagem devem ir além do simples compartilhamento 
de conteúdos, estes devem ser significativos para os alunos, levando-os a uma ampliação de seu 
conhecimento de mundo. Por conta disto é necessário que os conteúdos trabalhados nas mais 
diversas disciplinas, em especial em Ciências, tenham uma estreita conexão entre esses e a 
vivência dos educandos. Diante disto este trabalho teve como objetivo geral contribuir para que os 
estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental compreendam o funcionamento do sistema 
digestório por meio da construção de modelos didáticos e, dessa forma, trazendo benefícios para 
a saúde. Já os objetivos específicos buscaram levar os alunos a verificar algumas 
doenças/problemas que afetam o sistema digestório, principalmente em adolescentes, refletindo 
sobre as possíveis causas, tratamento e prevenção; conhecer o funcionamento do sistema 
digestório; desenvolver a construção de modelos didáticos de sistema digestório em grupos; 
expor aos colegas o funcionamento do sistema digestório, discutindo a importância de hábitos 
saudáveis para a saúde. Após a aplicação deste projeto foi possível perceber uma melhora 
significativa, por parte dos alunos, na compreensão dos conteúdos trabalhados. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCIANA WOZNIACK QUIRINO 
Orientador: Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelo Representativo de Sistema Digestório: Uma proposta didática para o Aprendizado 
no Ensino de Ciências 
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Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Sistema Digestório, Modelo Representativo, Ensino de Ciências 
Resumo: Esta Unidade Didática será desenvolvida no ano letivo de 2017, com uma turma de 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Franco, em 
Mandirituba, Paraná. Apresenta estratégias de ação para serem desenvolvidas na implementação 
do projeto e valorizam o aprofundamento da anatomia e fisiologia do Sistema Digestório. A 
unidade didática propõe o uso de modelos representativos, ou também chamados modelos 
didáticos, criados pelos próprios alunos e com orientação da professora, para promover a 
imaginação, a exploração, a curiosidade e o interesse. Assim, espera-se o envolvimento do 
educando no processo da construção de sua aprendizagem, como também do assunto específico 
abordado. Para que compreendendo bem o processo digestório possam avaliar seus hábitos 
comportamentais, alimentares e de higiene. E dessa forma evitar doenças e melhorar sua 
qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCIMARA SILVA 
Orientador: Nilson Bueno Kominek - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade na adolescência e a prevenção da gravidez precoce 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, escola, adolescência, gravidez, conscientização, 
Resumo: Este estudo tem como objetivo promover uma discussão vinculada ao ensino de 
Ciências, com o propósito de conscientizar os jovens a uma mudança de comportamento em 
relação a sua sexualidade. O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Júlio Nerone, situado 
em Campo Largo. Espera-se que os alunos passem a ser mais críticos e responsáveis em relação 
aos assuntos ligados a sua sexualidade. A escola, por meio do ensino de Ciências e de forma 
interdisciplinar tem grandes possibilidades de implementar ações de promoção a saúde e a 
mudança de comportamento dos jovens em relação a sua sexualidade e a ocorrência da gravidez 
precoce, buscando condições para viver todas as etapas de suas vidas de maneira consciente, 
desta forma, poder desempenhar papel fundamental na formação de valores, estilo de vida, 
respeito ao seus corpos e dos demais, através do conhecimento, participando das atividades 
propostas. Os sujeitos que constituem a comunidade escolar serão envolvidos no processo de 
construção de uma nova visão da sexualidade na adolescência, para que dessa forma haja uma 
interferência positiva sobre a fase da adolescência em relação à sexualidade e prevenção da 
gravidez precoce, buscando a mudança de cenário relacionado a esse assunto. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCIMARA SILVA 
Orientador: Nilson Bueno Kominek - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade na adolescência e a prevenção da gravidez precoce 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sexualidade, conscientização, gravidez, adolescência, educação 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo informar os alunos sobre o triste 
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cenário apresentado por pesquisas realizadas por várias instituições em relação ao índice de 
gravidez precoce no mundo; no Brasil; no Paraná e em Campo Largo, sendo que, em nossa 
cidade os índices estatísticos são alarmantes, ultrapassando a média estadual, sendo que, são 
necessárias providencias para mudar esse triste cenário. Os motivos que justificam esses altos 
índices de meninas grávidas na fase da adolescência não são claros, mas verifica-se que a 
frequência do fato é muito mais comum, quando as condições sócias econômicas são menores, e 
com isso verifica-se a necessidade da promoção de conhecimentos sobre sexualidade no 
currículo escolar, sendo assim, um projeto de intervenção pedagógica aplicado na escola 
propiciará uma ampliação de conhecimentos sobre o assunto, esclarecendo as dúvidas dos 
adolescentes, contribuindo para uma conscientização sobre suas decisões nesta fase de sua 
vida, chama adolescência. A metodologia que será aplicada neste trabalho consistirá em oficinas 
direcionadas, o que permitirá que os mesmos possam se expressar naturalmente. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCINÉIA ZAMPIER 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Simulador Educacional como Ferramenta de Apoio nas Aulas de Ciências 
Tema: Tecnologias na Educação 
Palavras-chave: Simulador, Educação, Tecnologia, Ciências, Formação, 
Resumo: O artigo relata os resultados obtidos através do estudo do uso de simuladores 
educacional complementando métodos tradicionais de ensino nas aulas de ciências. Provocando 
maior reflexão sobre as práticas escolares, promovendo maior interação entre os sujeitos do 
processo ensino aprendizagem, consequentemente alcançando melhores níveis de aprendizagem 
significativa dos conteúdos propostos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUCINÉIA ZAMPIER 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Simulador Educacional como ferramenta de apoio nas aulas de Cieñcias 
Tema: Tecnologia e educação 
Palavras-chave: Tecnologia, Aprendizagem Significativa, Simuladores 
Resumo: Esta produção didático pedagógica está organizada em formato de caderno 
pedagógico. Este material busca desenvolver um trabalho com metodologia alternativa 
complementar aos professores da disciplina de ciências. Inserindo as tecnologias como 
ferramentas de apoio as aulas com metodologias tradicionais e ao mesmo tempo promove 
reflexões sobre a Aprendizagem Significativa, sobre Uma Didática para a Pedagogia Histórico e 
os Documentos norteadores da educação, numa perspectiva sobre a contemplação das 
tecnologias neste. Esta produção didática pedagógica esta organizada em formato de oficina para 
professores(a), envolve estudos teóricos e prática com tecnologia, especificamente simuladores. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LÚCIO DANELIV 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: HORTA ESCOLAR: um instrumento ecoalfabetizador no ensino fundamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Horta Escolar, Instrumento, ecoalfabetizador. 
Resumo: Muitas vezes a disciplina de Ciências trabalha os conteúdos de uma maneira 
abrangente, sem relação com o cotidiano. Neste sentido, há necessidade de adaptar os 
conteúdos, conforme o publico alvo. O estudante constrói significados cada vez que estabelece 
relações substantivas entre o que já conhece e o novo aprendizado. Desta forma, a Horta Escolar 
pode se configurar num laboratório para as aulas de Matemática, Ciências Naturais, entre outras. 
Os estudantes podem vivenciar na prática, temas e assuntos como; medidas de área, grandezas 
e medidas, espaço e forma, recursos naturais, água e solo, constituição e nutrientes do solo, 
espécies vegetais e desenvolvimento das plantas, luminosidade, temperatura, fotossíntese, 
insetos, nutrição, alimentação. Diante disso, a problemática que se persegue consiste em 
responder até que ponto a Horta Escolar contribui para tornar o processo de ensino e 
aprendizagem mais significativo. Nesse sentido esse trabalho tem como objetivo, explorar o 
potencial da Horta Escolar como recurso didático-pedagógico no sentido de tornar significativos 
os conteúdos da disciplina de Ciências e obter ganhos no processo de ensino aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LÚCIO DANELIV 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: HORTA ESCOLAR: um instrumento ecoalfabetizador no ensino fundamental 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Horta Escolar, Instrumento Ecoalfabetizador, 
Resumo: Muitas vezes a disciplina de Ciências trabalha os conteúdos de uma maneira 
abrangente, sem relação com o cotidiano. Neste sentido, há necessidade de adaptar os 
conteúdos, conforme o publico alvo. O estudante constrói significados cada vez que estabelece 
relações substantivas entre o que já conhece e o novo aprendizado. Desta forma, a Horta Escolar 
pode se configurar num laboratório para as aulas de Matemática, Ciências Naturais, entre outras. 
Os estudantes podem vivenciar na prática, temas e assuntos como; medidas de área, grandezas 
e medidas, espaço e forma, recursos naturais, água e solo, constituição e nutrientes do solo, 
espécies vegetais e desenvolvimento das plantas, luminosidade, temperatura, fotossíntese, 
insetos, nutrição, alimentação. Diante disso, a problemática que se persegue consiste em 
responder até que ponto a Horta Escolar contribui para tornar o processo de ensino e 
aprendizagem mais significativo. Nesse sentido esse trabalho tem como objetivo, explorar o 
potencial da Horta Escolar como recurso didático-pedagógico no sentido de tornar significativos 
os conteúdos da disciplina de Ciências e obter ganhos no processo de ensino aprendizagem. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS BLACHESSEN 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Minerais e sua importância na construção civil: ecologia e moradia, relações de boas 
condições de vida 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Conservação, Hábito de vida, Impactos Ambientais, Preservação, 
Resumo: Este trabalho trata-se de uma pesquisa por combinação quali-quantitativa em estudo de 
caso do tipo pesquisa-ação, com 29 alunos do 9º ano de Educação Básica, no Colégio Estadual 
Professor Agostinho Pereira - EFM, em Pato Branco, Paraná. O tema trabalhado foi Os Minerais e 
sua importância na construção civil: ecologia e moradia, relações de boas condições de vida, 
proporcionando um conhecimento científico e contextualizando. Os alunos foram protagonistas na 
construção do conhecimento ao buscar diferentes soluções para as situações problemas 
encaminhadas pelo professor. Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar 
possibilidades para que o aluno viva essa necessidade de aprimorar sua bagagem de vida. Dessa 
forma, tornar as aulas de Ciências mais atraentes faz com que os alunos encontrem maior 
interesse pela disciplina e a entendam como parte comum em suas atividades cotidianas. Teve 
início com a aplicação de um pré-teste com objetivo de verificar o nível de conhecimento prévio. 
Passo seguinte foi o de orientar aos alunos a investigação literária, levando-os a conhecer o 
letramento em relação aos minerais, passando a reconhecer muitos processos desde a extração 
até seu beneficiamento sua importância, como são usados e os possíveis impactos ambientais 
decorrentes de sua extração. Dentre os resultados, foi possível observar que ocorre interação 
entre os estudantes de forma espontaneamente onde todos compartilhavam aquilo que tinham 
compreendido. Ao final da implementação foi aplicado o pós-teste para verificar o movimento de 
assimilação conceitual e, por conseguinte, a eficácia da metodologia e os resultados foram 
satisfatórios. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS BLACHESSEN 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Minerais e sua importância na construção civil: ecologia e moradia, relações de boas 
condições de vida 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Minerais, Impactos Ambientais, Preservação 
Resumo: Com crescimento populacional e o fenômeno da urbanização aumentou à necessidade 
do uso dos mais variados minerais, ocorrendo uma intensa exploração desta forma podendo 
ocasionar impactos ambientais. A educação não pode permanecer alheia às novas condições de 
seu entorno que exigem dela respostas inovadoras e criativas que permitam formar efetivamente 
o cidadão crítico reflexivo e participativo, apto para tomada de decisões desta forma trabalhamos 
a ideia de desenvolvimento sustentável com a proteção dos sistemas naturais. O Ser humano 
sempre buscou na natureza, a sua sobrevivência. Através da utilização de matérias primas 
extraída da Terra que ele transforma, cria, recicla; sendo assim surgem questionamentos 
relacionados aos minerais e sua importância, como são usados e os impactos ambientais 
decorrentes de sua extração. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARA TERESINHA PEREIRA KLIEMANN 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALIMENTOS FUNCIONAIS: COMER E BEBER... BENEFÍCIOS PARA QUALIDADE E 
SAÚDE TER!!! 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Hábitos alimentares, Alimentos funcionais, Qualidade de vida, 
Resumo: Com aumento da expectativa de vida das pessoas e o crescente aparecimento de 
doenças, vem ocorrendo uma preocupação maior com a alimentação, neste cenário, encontramos 
os alimentos funcionais, tidos como alimentos que, além de suas propriedades nutricionais, 
fornecem outros benefícios ao organismo. Objetivando o reconhecimento dos alimentos 
funcionais que, além de ofertar propriedades nutricionais, podem desempenhar e proporcionar 
benefícios para a prevenção de doenças propôs-se o projeto: Alimentos Funcionais: Comer e 
Beber... Benefícios para qualidade e saúde ter !!! A implementação foi desenvolvida no Colégio 
Estadual Vital Brasil com alunos do oitavo ano, com intuito de buscar possíveis mudanças nos 
hábitos alimentares, tendo como embasamento teórico as ideias de Rigo (1995), Stringheta 
(2007), Duarte (2006). A pesquisa propagou-se pelo arcabouço teórico no permear da pesquisa-
ação. Para a execução da prática interventiva foi objeto de estudo, os alimentos funcionais bem 
como suas fontes, propriedades e funções no organismo para a promoção da saúde e mudanças 
de hábitos alimentares que ocorreram com questionários, cardápios adequados para serem 
consumidos, vídeos, palestra, montagem de pirâmide alimentar, envolvendo a reflexão sobre 
mudanças de hábitos. Reiteramos que as atividades por serem específicas a alunos de oitavo ano 
serão desenvolvidas em sala de aula, sala de reunião, pátio da escola e demais espaços 
alternativos. Os resultados foram satisfatórios, pois, na implementação foi percebido a curiosidade 
e a preocupação dos alunos diante do assunto, e disponibilidade para mudança de hábitos 
necessários para uma vida saudável. No GTR as contribuições foram enriquecedoras, o que 
contribui para melhoria da dinâmica do professor em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARA TERESINHA PEREIRA KLIEMANN 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ALIMENTOS FUNCIONAIS: COMER E BEBER... BENEFÍCIOS PARA QUALIDADE E 
SAÚDE TER!!! 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Hábitos Alimentares, Alimentos Funcionais e Qualidade de vida, 
Resumo: Com aumento da expectativa de vida das pessoas e o crescente aparecimento de 
doenças, vem ocorrendo uma preocupação maior com a alimentação, portanto alimentar-se bem 
não consiste apenas em comer quantitativamente. Assim, hábitos saudáveis como o consumo de 
alimentos pobres em gorduras saturadas e ricas em fibras presentes em frutas, legumes, verduras 
e cereais integrais passam a ser fundamentais para melhoria na saúde e na qualidade de vida. 
Neste cenário, encontramos os alimentos funcionais, tidos como alimentos que, além de suas 
propriedades nutricionais, fornecem outros benefícios ao organismo. Diante do exposto, como 
identificar a qualidade e benefícios dos alimentos que se consomem. Objetivando o 4 
reconhecimento dos alimentos funcionais que, além de ofertar propriedades nutricionais, podem 
desempenhar e proporcionar benefícios para a prevenção de doenças propôs-se o projeto: 
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Alimentos Funcionais: Comer e Beber... Benefícios para qualidade e saúde ter !!! A 
implementação prevê ser no Colégio Estadual Vital Brasil, com alunos do oitavo ano, com intuito 
de buscar possíveis mudanças nos hábitos alimentares, partindo de teórico de Rigo (1995), 
Stringheta (2007), Duarte (2006). A pesquisa será fundamentada pela revisão de literatura e 
desenvolvidos pelos princípios da pesquisa-ação. Para a execução da prática interventiva será 
considerado como objeto de estudo a temática do alimento funcional como condição para a 
promoção da saúde e mudanças de hábitos alimentares que ocorrerão com questionários, 
cardápios adequados para serem consumidos, vídeos, palestra, montagem de pirâmide alimentar 
e realização de várias atividades envolvendo a reflexão sobre mudanças de hábitos alimentares. 
Reiteramos que as atividades por serem específicas a alunos de oitavo ano serão desenvolvidas 
em sala de aula, sala de reunião, pátio da escola e demais espaços alternativos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARCELO JOANA FINGER 
Orientador: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ensino de Ciências através da produção de uma horta escolar 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências. 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Horta escolar, Trabalho coletivo, 
Resumo: Este artigo é um relato dos resultados obtidos através da implementação do projeto O 
Ensino de Ciências através da produção de uma horta escolar , desenvolvido durante o Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE/turma2016), da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná. Os objetivos do projeto foi desenvolver metodologias de abordagem do ensino a partir da 
produção de uma horta escolar e analisar as relações entre os alunos no trabalho coletivo, e o 
estudo das possibilidades e os limites da horta escolar para a compreensão da alimentação 
saudável, e da apropriação dos conteúdos da disciplina de Ciências. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARCELO JOANA FINGER 
Orientador: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino de Ciências através da produção de uma horta escolar 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, horta escolar, trabalho coletivo, 
Resumo: O projeto pretende produzir uma horta escolar e desenvolver ações pedagógicas para 
aplicar os conteúdos de ciências em aulas práticas, através de trabalhos em grupos de alunos, 
analisando as relações dos mesmos nas atividades coletivas e estudar as possibilidades e os 
limites da horta escolar para a compreensão da alimentação saudável. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA LAMBRECHT 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: UM NOVO OLHAR PARA O USO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, NAS PRÁTICAS 
MICROSCÓPICAS EM CÉLULAS VEGETAIS E ANIMAIS 
Tema: fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Laboratório, ciências, experiências, conhecimento 
Resumo: Diante das novas concepções de educação, exigiu-se que, gradativamente, fossem 
incorporadas às práticas pedagógicas, inovações para o ensino de Ciências, de modo a garantir 
uma aprendizagem mais significativa aos alunos. A presente proposta Um novo olhar para o uso 
do laboratório de ciências nas práticas microscópicas em células vegetais e animais trata-se da 
implementação de Projeto de Intervenção na Escola, decorrente do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de estado da Educação do 
Paraná (SEED-PR), desenvolvida no Colégio Estadual São João Bosco - Ensino Fundamental e 
Médio, situado no município de Pato Branco, no Paraná, no primeiro semestre do ano de 2017, 
com carga horária de 32 horas. O principal objetivo foi ampliar o conhecimento sobre microscopia 
celular, os conteúdos de ciências, a partir de aulas práticas no Laboratório para uma 
aprendizagem mais significativa. O público alvo foi 01 professor de Ciências e 30 alunos do oitavo 
ano do ensino fundamental do referido colégio. As atividades desenvolvidas tiveram como foco 
principal atividades práticas no Laboratório de Ciências com o uso de microscópio, contemplando 
ainda, discussões em grupo, pesquisas em livros didáticos e na internet, leitura e interpretação de 
textos, rodas de conversas, experiências e apresentação de vídeos e filmes. Este trabalho 
possibilitou revelar a importância das atividades práticas microscópicas no ensino de Ciências, em 
especial sobre células animais e vegetais, realizadas no laboratório organizado e preparado para 
receber os alunos, e ainda, à prática pedagógica pensada, com aulas práticas bem planejadas e 
com objetivo definidos, auxiliam na compreensão e na aquisição dos conhecimentos científicos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA LAMBRECHT 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Utilização do laboratório de ciências e suas práticas microscópicas em células vegetais e 
animais 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Laboratório de ciências, Pesquisa, Interação, Experiências 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo trabalhar os conteúdos de ciências, com práticas de 
microscopia celular em células vegetais e animais, no laboratório, buscando uma metodologia que 
contribua para uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Com essas atividades práticas os 
alunos irão discutir e entender o significado de suas observações e interpretações em células 
animais e vegetais. O projeto será implementado no Colégio Estadual São João Bosco - Ensino 
Fundamental e Médio, situado no município de Pato Branco/PR. O público alvo será os 
professores de Ciências e alunos do ensino fundamental. Trata-se de um estudo de caso com 
abordagem qualitativa. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIAN GUOLLO BEDIN 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Álcool e o adolescente: uma contribuição da disciplina de Ciências para a prevenção e 
promoção da saúde do adolescente 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Adolescente, Bebida alcoólica, Educação, 
Resumo: A temática desse estudo é a relação entre o adolescente e o consumo de bebida 
alcoólica, o objetivo foi informar e sensibilizar o aluno sobre os malefícios que as bebidas 
alcoólicas podem causar em sua vida e construir estratégias educativas de prevenção ao 
consumo de bebidas alcoólicas, promovendo a saúde do adolescente. A justificativa da proposta 
pauta-se na constatação que a adolescência é uma fase de vida onde há mudanças significativas 
na parte fisiológica e emocional, e é nesse período que as drogas, principalmente a bebida 
alcoólica entram em suas vidas. Percebe-se que os adolescentes estão consumindo bebidas 
alcoólicas cada vez mais cedo, sem ter consciência dos efeitos que o álcool causa ao organismo 
humano, como doenças orgânicas, alterações na aprendizagem e no convívio familiar, também 
está associado ao consumo de bebida alcoólica os acidentes de trânsito, pois nos jovens os 
efeitos do álcool são potencializados. A estratégia de ação consistiu em desenvolver uma unidade 
didática com alunos do 9º ano do Colégio Estadual de Renascença-Pe. J. J. Vicente- Ensino 
Fundamental e Médio informando e sensibilizando os alunos sobre os malefícios do consumo de 
bebida alcoólica. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIAN GUOLLO BEDIN 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Álcool e o Adolescente: uma contribuição da disciplina de Ciências para a prevenção e 
promoção da saúde do adolescente 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Adolescente, Bebida alcoólica, Educação, Droga, Prevenção, 
Resumo: A temática desse estudo é a relação entre o adolescente e o consumo de bebida 
alcoólica, o objetivo é informar e sensibilizar o aluno sobre os malefícios que as bebidas 
alcoólicas podem causar em sua vida e construir estratégias educativas de prevenção ao 
consumo de bebidas alcoólicas, promovendo a saúde do adolescente. A justificativa da proposta 
pauta-se na constatação que a adolescência é uma fase de vida onde há mudanças significativas 
na parte fisiológica e emocional, e é nesse período que as drogas, principalmente a bebida 
alcoólica entram em suas vidas. Percebe-se que os adolescentes estão consumindo bebidas 
alcoólicas cada vez mais cedo, sem ter consciência dos efeitos que o álcool causa ao organismo 
humano, como doenças orgânicas, alterações na aprendizagem, também está associado ao 
consumo de bebida alcoólica os acidentes de trânsito, pois nos jovens os efeitos do álcool são 
potencializados. A fundamentação teórica apresenta uma reflexão sobre essa temática através de 
conceitos científicos embasado no pensamento de diversos autores. A estratégia de ação 
consiste em desenvolver uma unidade didática com alunos do 9º ano do Colégio Estadual de 
Renascença-Pe. J. J. Vicente- Ensino Fundamental e Médio informando e sensibilizando os 
alunos sobre os malefícios do consumo de bebida alcoólica. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA DE AGUIAR STANSKI 
Orientador: Denilton Vidolin - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SOS Iguaçu estudos dos problemas ambientais do Rio Iguaçu na localidade de Vila 
Palmira 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Preservação, Meio ambiente, Rio Iguaçu, lixo, 
Resumo: Este artigo diz respeito à preservação do Rio Iguaçu na Localidade de Vila Palmira. É 
resultado do trabalho realizado durante os anos de 2016 e 2017, com os alunos do 6º ano A 
matutino, do Colégio Estadual do Campo de Vila Palmira Ensino Fundamental e Médio, como 
etapa de conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Teve como objetivo valorizar o conhecimento 
historicamente acumulado, ao considerar como papel relevante a preservação e estudo do meio 
ambiente; identificar os problemas ambientais do Rio Iguaçu na localidade de Vila Palmira; 
estudar os problemas ambientais da região próxima à escola de campo. O estudo foi direcionado 
utilizando diferentes metodologias como forma de despertar nos adolescentes a consciência 
ambiental para a preservação do Rio Iguaçu. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA DE AGUIAR STANSKI 
Orientador: Denilton Vidolin - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SOS Iguaçu estudos dos problemas ambientais do Rio Iguaçu na localidade de Vila 
Palmira 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Preservação, Meio ambiente, Lixo, 
Resumo: Nesta unidade procurar-se-á levar os alunos ao conhecimento dos problemas 
ambientais sofridos pelo Rio Iguaçu e o estudo desses problemas na região próximas ao Colégio. 
São objetivos desse projeto valorizar o conhecimento historicamente acumulado, considerando 
como papel relevante a preservação e estudo do meio ambiente. Será realizado o levantamento e 
estudo dos problemas ambientais que envolvem o assoreamento e a poluição do Rio Iguaçu na 
cidade de São João do Triunfo com estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental, que serão 
provocados através de passeios de reconhecimento e observação local, palestras; e 
confeccionarão placas e folders. Espera-se com o desenvolvimento dessa unidade que os alunos 
sejam capazes de perceber que o futuro deles e de seus filhos dependerá de um rio limpo e 
preservado na natureza, e que também sejam disseminadores do processo que envolve a 
conscientização dos moradores e turistas que se beneficiam do Rio Iguaçu na localidade bem 
como, chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade de preservação do Rio no 
município como um todo. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA GAVINO MENDES 
Orientador: Rodrigo de Souza Poletto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: SEXUALIDADE: Atuação dos professores e o uso de práticas pedagógicas no seu ensino 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Inserção na escola, planejamento, projeto de intervenção pedagógica, 
Resumo: Este artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná unidade didática, e tem como objetivo relatar o 
desenvolvimento do Projeto de Intervenção na Escola, o qual procurou fornecer subsídio para os 
professores de ciências quanto ao trabalho com a temática da Sexualidade. Este tema, muitas 
vezes, é trabalhado com foco apenas nos aspectos científicos, ligados ao corpo. Desse modo, 
com este estudo, procurou-se apresentar aos professores passos fundamentais para que a 
abordagem sobre Sexualidade seja mais abrangente e considere também os aspectos sociais. 
Para tanto, esta pesquisa qualitativa considerou as necessidades apresentadas pelos 
participantes da pesquisa, sendo desenvolvidas oficinas de formação com professores de uma 
escola pública do norte do Paraná. Os encontros de formação totalizaram 32 horas e foram 
realizados com dez participantes. A Sexualidade não se refere a um simples conteúdo e sua 
abordagem requer preparação e intencionalidade, uma vez que variados aspectos podem ser 
trabalhados, a partir dos quais se discute relações de poder, aspectos sociais, históricos, políticos, 
éticos, etc. Assim, os professores participantes da pesquisa apontaram que a realização periódica 
de cursos de capacitação é muito importante. Eles demonstraram muito interesse nas atividades, 
discutindo e trocando ideias sobre formas de abordar a sexualidade em sala de aula, a fim de 
contribuir para melhoria de sua prática e para um ensino mais significativo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA GAVINO MENDES 
Orientador: Rodrigo de Souza Poletto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SEXUALIDADE: Atuação dos professores e o uso de práticas pedagógicas no seu ensino 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Sexualidade, Formação de professores 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo fornecer subsídio para os professores de 
ciências quanto ao trabalho com a temática da Sexualidade. Este tema, muitas vezes, é 
trabalhado com foco apenas nos aspectos científicos, ligados ao corpo. Desse modo, com este 
estudo, procura-se apresentar aos professores passos fundamentais para que a abordagem sobre 
Sexualidade seja mais abrangente e considere também os aspectos sociais. Para tanto, será 
utilizada uma metodologia qualitativa, que considera as necessidades apresentadas pelos 
professores participantes da pesquisa, realizando um questionário diagnóstico inicial, 
desenvolvendo oficinas para o estudo do tema e finalizando com um questionário diagnóstico 
final. Percebe-se que não se trata de um simples conteúdo e sua abordagem requer preparação e 
intencionalidade, em vez que variados aspectos podem ser trabalhados, a partir dos quais se 
discute relações de poder, aspectos sociais, históricos, políticos, éticos, etc. Assim, com base em 
uma fundamentação teórica sobre o assunto, pretende-se apresentar e discutir com os docentes, 
formas de abordar a sexualidade em sala de aula, contribuindo para melhoria de sua prática e 
para um ensino mais significativo. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARCOS ALEANDRO FIURINI 
Orientador: TÂNIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reflexão sobre a questão do 'lixo' no ambiente escolar a partir da Metodologia da 
Problematização 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Separação de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental Crítica, Aprendizagem 
Significativa, Metodologia da Problematização 
Resumo: O artigo relata os resultados de uma experiência de uma intervenção pedagógica com 
alunos de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, desenvolvida a partir da Metodologia da 
Problematização, sistematizada de acordo com o Arco de Maguerez. A base da pesquisa foi a 
observação da realidade local, através do levantamento da problemática, aquisição do 
conhecimento científico, elaboração de hipóteses de solução e o retorno à realidade através de 
atividades práticas, com o objetivo de tentar mudar as atitudes da comunidade em relação à 
preservação do meio ambiente, através de um trabalho contextualizado, priorizando o 
conhecimento do cotidiano do aluno. De acordo com as atividades realizadas, observou-se uma 
mudança no comportamento dos alunos dentro do espaço escolar e a ocorrência de um aumento 
significativo no percentual das famílias que realizam a separação do lixo em suas residências. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARCOS ALEANDRO FIURINI 
Orientador: TÂNIA APARECIDA DA SILVA KLEIN - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reflexão sobre a questão do 'lixo' no ambiente escolar a partir da Metodologia da 
Problematização 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Separação de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental Crítica, Aprendizagem 
Significativa, Metodologia da Problematização, Lixo 
Resumo: Esta Unidade Didática será aplicada a alunos do Ensino Fundamental, e trabalhará a 
temática Lixo na escola. Com a finalidade de desenvolver nos alunos hábitos mais conscientes 
com a preservação do ambiente, na tentativa de criar uma cultura reflexiva sobre sua ação no que 
se refere ao tratamento dos resíduos sólidos no ambiente escolar. O encaminhamento 
metodológico será baseado na Metodologia da Problematização, onde serão desenvolvidas 
atividades de forma contextualizada, levando em conta a realidade dos alunos dentro do espaço 
escolar, para incentivar a separação de resíduos sólidos, possibilitando assim, a aprendizagem 
significativa, de tal forma que esses conceitos científicos possam ser construídos e utilizados na 
preservação ambiental da comunidade local. 
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Professor PDE: MARIA HELENA DOS SANTOS 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O DESPERTAR DO ADOLESCENTE SOBRE SEXUALIDADE: discutindo a gravidez, dst  
s e suas consequências 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Educação Escolar, Adolescência, Prevenção Sexual, Gravidez Precoce 
Resumo: A gravidez na adolescência é um assunto muito preocupante na sociedade escolar e na 
sociedade em geral. Nas diversas vertentes de crises que a sociedade está passando, também se 
estabelece uma crise de valores dentro das famílias, estabelecendo para o adolescente que as 
suas concepções e formas de entender a sociedade é que são corretas para aquele momento de 
transformação, descoberta e comoção. De acordo com os PCNs, as manifestações da 
sexualidade afloram em todas as faixas etárias. Ignorar, ocultar ou reprimir são respostas 
habituais dadas por profissionais da escola, baseados na ideia de que a sexualidade é assunto 
para ser lidado apenas pela família. O papel do educador e da escola é de trabalhar para 
despertar os alunos para o conhecimento e valorização do corpo, alertando para os riscos da 
sexualidade precoce, pesquisar o entendimento dos adolescentes sobre a temática e propor 
projetos que contemplem sobre a importância da valorização do corpo, da sexualidade e 
prevenção sexual. O presente artigo traz o resultado de uma implementação pedagógica 
realizada no colégio estadual com alunos do nono ano, este trabalho objetivou promover a 
discussão sobre a sexualidade, visando os pontos citados anteriormente, bem como desenvolver 
atividades que envolvam os alunos no seu desenvolvimento, para além da sala de aula, com 
conteúdos científicos para o debate com o senso comum. Assim, os alunos, serão auxiliados a 
entender o papel de cada um na sociedade, e poderão se posicionar criticamente sobre o teor da 
temática para o processo da valorização corporal. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARIA HELENA DOS SANTOS 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O despertar do adolescente para a sexualidade com ênfase na gravidez 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Adolescência, Gravidez, 
Resumo: Falar sobre sexo precoce, gravidez na adolescência e outros assuntos que envolvem a 
sexualidade é um assunto preocupante para os educadores. Abordar este tema nas aulas, esta 
cada vez se tornando mais difícil, porque os educandos estão construindo ideia errônea de 
valores. No entanto, as consequências dos atos, não são pensadas, e a preocupação dos 
educadores, é exatamente como resolver ou diminuir os números assustadores de grávidas no 
ambiente escolar. É urgente a efetivação da política educacional e social que conscientize e 
prepare as adolescentes para esse momento da sua vida, principalmente que promova a 
valorização do seu corpo de maneira adequada, pois a gravidez precoce representa riscos e 
consequências que ficarão marcadas para o resto de suas vidas. Assim, é necessário despertar 
os alunos para o conhecimento e a valorização do corpo, alertando-os para os riscos de uma 
sexualidade precoce, e a escola é o espaço que deve ser mediador destas discussões interagindo 
com a comunidade escolar. A escola como mediadora do conhecimento, precisa de projetos 
educativos que realize atividades voltadas para o educando adolescente, que discuta a 
sexualidade e a valorização do corpo compartilhando ideias, mostrando as diversas percepções 
de mundo existentes, expandindo o conhecimento, para despertar um olhar novo, estabelecendo 
a discussão entre professores, alunos e a sociedade em geral.·. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARIA ODETE MARTINS SANTOS 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNEROS TEXTUAIS E AS CIÊNCIAS NATURAIS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Língua Portuguesa, Professores 
Resumo: No decorrer dos anos percebeu-se que a dificuldade de leitura e interpretação de 
textos, na disciplina de Ciências Naturais tem impedido a compreensão dos conhecimentos 
científicos. Este trabalho tem como objetivo propiciar aos professores pertencentes à rede pública 
estadual do NRE de Paranaguá momentos de reflexão e atividades práticas de contextualização 
de diferentes gêneros textuais e de linguagens inserida na disciplina de Ciências Naturais. Além 
disso, possibilitar a interdisciplinaridade entre Ciências Naturais e Língua Portuguesa contribuindo 
para uma prática pedagógica contextualizada. Foi proposto um projeto intitulado Gêneros textuais 
e as Ciências Naturais para o desenvolvimento no Programa de Desenvolvimento Educacional. O 
projeto foi articulado na forma de encontros presencias com oficinas temáticas para professores 
no Colégio Estadual Maria de Lourdes Rodrigues Morozowski. O presente artigo apresenta os 
resultados obtidos a partir das oficinas propostas. Entre muitos resultados positivos, destaca-se a 
possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar entre as disciplinas de Ciências Naturais e 
Língua Portuguesa possibilitando a interação entre os conceitos científicos com a prática 
pedagógica, destacando-se a importância da formação continuada para os professores na busca 
por uma educação que vise maior sucesso na qualidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARIA ODETE MARTINS SANTOS 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GÊNEROS TEXTUAIS E AS CIÊNCIAS NATURAIS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Gêneros Textuais 
Resumo: No decorrer dos anos percebeu-se que a dificuldade de leitura e interpretação de 
textos, na disciplina de Ciências tem impedido a compreensão dos conhecimentos científicos. 
Este trabalho tem como objetivo propiciar aos professores pertencentes à rede publica estadual 
do NRE de Paranaguá momentos de reflexão e atividades práticas de contextualização de 
diferentes gêneros textuais e de linguagens inserida na disciplina de Ciências da Natureza e 
possibilitar a interdisciplinaridade entre Ciências da Natureza e Língua Portuguesa contribuindo 
para uma prática pedagógica que leve a integração dos conceitos científicos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação nutricional e consumo de frutas e hortaliças: ação restrita a educação nutricional 
na escola 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Alimentação saudável, frutas, hortaliças, nutrição, 
Resumo: A produção didática destina-se aos alunos do 8º ano do ensino fundamental. O objetivo 
é desenvolver nos alunos maior interesse e conhecimento das propriedades nutricionais de frutas 
e hortaliças através de ações que possam favorecer o processo de ensino aprendizagem. Desta 
forma, pretende-se desenvolver a educação nutricional no âmbito da escola, bem como reforçar a 
importância de bons hábitos alimentares, principalmente nas crianças e adolescentes que, na 
maioria das vezes desprezam alimentos saudáveis como frutas e hortaliças, muitas vezes 
influenciado pelo modismo e pela propaganda que leva a uma inversão de escolhas do 
necessário pelo desejado. Pretende-se com esse projeto demonstrar e discutir os componentes 
nutricionais presentes nas frutas e hortaliças bem como os benefícios que esses alimentos 
oferecem, para que os alunos reflitam sobre sua alimentação, destacando que, para uma 
qualidade de vida saudável, necessitamos de uma alimentação correta, balanceada e nutritiva, 
baseada em alimentos saudáveis e preferencialmente naturais como fruta e hortaliças que além 
de nutrir nosso organismo e fornecer energia possui componentes que previnem o aparecimento 
de doenças e protegem nosso corpo contra elas. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARISE GOMES REJES 
Orientador: Celso Aparecido Polinarski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS ADOLESCENTES E O NARGUILÉ: UM ESTUDO ENVOLVENDO A MODALIDADE 
DIDÁTICA PROJETOS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação para a saúde, Tabaco, 
Resumo: O tabaco pode se apresentar de diversas formas para o consumo humano. Uma destas 
formas é o narguilé, cujo uso vem crescendo em nosso país, e trazendo um certo encantamento 
principalmente entre jovens e adolescentes. Nessa perspectiva, considerando o papel da escola 
na formação de cidadãos críticos, destaca-se a importância de se discutir sobre políticas de 
intervenção pedagógica que anseiem transformar essa realidade. Assim, objetiva-se, neste 
trabalho, apresentar o relato de reflexões sobre a temática adolescência e narguilé, proporcionada 
a partir de estudos teóricos e de experiências adquiridas por meio da implementação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica Os Adolescentes e o Narguilé: um estudo envolvendo a Modalidade 
Didática Projetos , no Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis. O projeto insere-se no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR vinculado a Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - Unioeste. Nesse sentido, conforme será exposto a seguir, destacamos que a 
implementação deste projeto ao oitavo ano do ensino fundamental possibilitou que os alunos 
conhecessem as consequências do uso do narguilé para que pudessem tomar decisões mais 
seguras no cotidiano. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Adolescentes e o Narguilé: um estudo envolvendo a Modalidade Didática Projetos 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Ensino de ciências, Educação para a saúde, Tabaco, 
Resumo: O tabaco pode se apresentar de diversas formas para o consumo humano. Uma destas 
formas é o narguilé, cujo uso vem crescendo em nosso país, e trazendo um certo encantamento 
principalmente entre jovens e adolescentes. Isso vem trazendo preocupação entre os que 
convivem com eles, pois parecem ignorar ou desconhecer os riscos que pode causar à saúde. 
Assim, pretende-se abordar as consequências do uso do narguilé, por meio de um trabalho com 
projetos. Espera-se possibilitar reflexões que culminem em decisões mais conscientes no 
cotidiano do educando. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARIZA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Oportunidade e Aversão por Revisão em Sala de Aula 
Tema: HISTORIA FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIENCIAS 
Palavras-chave: Atividades, Revisão, Astronomia, Rotação, Translação 
Resumo: Este artigo trata sobre atividades de revisão que se propõem como uma ponte, entre o 
conteúdo prévio dos alunos e os aditamentos trabalhados pelo professor. As atividades foram 
desenvolvidas por alunos do 7º ano do Colégio Visconde de Guarapuava (PR). Foi seu objetivo 
testar a possibilidade de substituição, da aversão que revisões despertam nos alunos, por 
interesse a atividades, em diferentes práticas pedagógicas. O encaminhamento metodológico 
constou de pré e pós-teste, questionário, atividades com simuladores da Internet, fluxo de 
raciocínio e práticas de laboratório. Por meio 
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Professor PDE: MARIZA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Oportunidade e Aversão por Atividades de Revisão em Sala de Aula 
Tema: HISTORIA FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA CIENCIA NO ENSINO DE CIENCIAS 
Palavras-chave: Atividades, Revisão, Astronomia, Rotação, Translação, 
Resumo: Esta unidade didática foi organizada e preparada partindo de estudo, leitura e 
orientação. Apresenta uma série de atividades como alternativa didática, motivadora para os 
alunos do 7º ano do Ensino fundamental para a disciplina de Ciências, em Astronomia 
(movimentos da Terra) de forma contextualizada e dinâmica. Tem por objetivo reconhecer, por 
meio de pesquisar, fatores que levam a um baixo rendimento do aluno ao enfrentar situações-
problema, nas atividades de revisão em sala de aula, em Astronomia, utilizando levantamento de 
dados por amostragem e observação, interrogação direta acerca do problema, de forma a aferir 
os resultados e suas implicações, mediante a análise quantitativa e qualitativa. A metodologia 
consta de pesquisa qualitativa e quantitativa, com a finalidade de permitir uma análise dos dados 
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coletados, utilizando as categorias: empenho; alternativa didática e afetividade em turma 
experimental com práticas alternativas e turma controle com utilização de conteúdos e atividades 
do livro didático. Será empregado questionamento, pré-teste e pós-teste, entrevista individual e 
observação em grupo, partindo de atividades de revisão em sala, com enfoque em Astronomia, 
movimentos da Terra, utilizando simuladores da internet, fluxo de raciocínio e práticas de 
laboratório. Atividades de revisão valem e/ou constituem uma rica oportunidade de estudo e 
aprofundamento, não obstante os alunos demonstram aversão pela sua prática, tendo como único 
fim as provas, ou melhor, a obtenção de média, ou nota suficiente e não o repensar o conteúdo. É 
clara a  falta de interesse  em realizar as atividades, fato causador de ansiedade e atrito. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DE CASO CLUBE DE CIÊNCIAS: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE 
INSERÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL À INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Estratégias de ensino, PDE, TIC s, Blog, 
Resumo: Este artigo é resultado das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), com finalidade, de compreender 
o funcionamento do Clube de Ciências do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre situado na cidade 
de Toledo-PR. Em busca de diagnosticar o que atrai os alunos de 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental a participarem do Clube e a razão do empenho destes nas atividades, identificando 
as estratégias de ensino ali aplicadas aos alunos na iniciação científica. Utilizou-se da modalidade 
de pesquisa de Estudo de Caso, com abordagem qualitativa baseada na observação dos 
participantes e aplicação de questionários. Nos dados colhidos e nas observações, notou-se que 
o sucesso do Clube de Ciências, se deve a uma Direção Escolar que apoia e encoraja o Clube e 
também devido a ter uma profissional habilitada na área das ciências que se dedica inteiramente, 
possuindo sua carga horária toda voltada ao Clube de Ciências, possibilitando assim, aos 
membros do Clube, visitas e viagens a campo, participação ativa nas atividades de análise e 
produção de projetos, de reflexão crítica-investigativa. Para a divulgação das atividades práticas e 
trabalhos científicos desenvolvidos e levar conhecimentos científicos a comunidade escolar e 
demais pessoas interessadas, valorizando as atividades teóricas e práticas do Clube de Ciências, 
utilizou-se das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC s), um blog coletivo para a 
interação entre o Clube e a comunidade escolar. 
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Título: CRIAÇÃO DE UM BLOG COLETIVO COMO ELO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O CLUBE 
DE CIÊNCIAS E A COMUNIDADE ESCOLAR 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: TICs, Clube de Ciências, blogs 
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Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica faz parte das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). 
Utilizando-se das TICs (Tecnologias de Informações e Comunicação), com o objetivo de valorizar 
e mostrar a comunidade escolar e a sociedade em geral os trabalhos realizados no Clube de 
Ciências do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre em Toledo-PR. A sociedade passa atualmente 
uma etapa de transição quantitativa e qualitativa das mídias eletrônicas, e a escola não pode 
manter-se inerte frente a isso, mas ela é chamada a atender as exigências da modernidade. É de 
fundamental importância que a escola como espaço de conhecimento aprenda sobre e incorpore 
os recursos tecnológicos relativos a elas, permitindo pontes de conhecimentos via internet, 
tornando-se um elemento de cooperação e transformação, pois não há como se negar que a 
forma de produzir, armazenar e disseminar informações estão mudando: a internet abre, aos 
alunos, um enorme volume de informações e fontes de pesquisa em substituição às fontes 
impressas. É neste sentindo que se buscará através da criação de um blog coletivo e colaborativo 
com o intuito de servir como elo de articulação, entre o Clube de Ciências e a comunidade 
escolar. A estrutura proposta para o blog será especialmente com a intenção de propiciar o 
desenvolvimento e divulgação de pesquisas, autonomia, autoria e trabalho coletivo dos alunos 
membros do Clube de Ciências. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: MARTA MARIA RECH 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Abordagem à Energia Limpa e Como Ensinar na Escola Acerca de Fontes Alternativas e 
Renováveis de Energia 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Ciências: Energia, Fontes Renováveis, Aprendizagem, Alunos, 
Resumo: A intervenção pedagógica teve como linha de estudo os Fundamentos e 
encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências na temática sobre energia limpa e 
fontes renováveis. A motivação para o projeto teve como questionamento a forma pela qual 
podem ser aplicadas metodologias de ensino e aprendizagem por meio de um projeto de 
intervenção pedagógica sobre energia limpa a 26 alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi - EFM, de Vitorino, Paraná, visando à adoção prática 
em seu cotidiano. Em sua aplicação, o projeto aprimorou metodologias visando melhorar as 
formas de proporcionar um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz quanto à 
sensibilização do aluno em valorizar as energias, renováveis, colocando em prática na sua vida 
cotidiana o conhecimento que foi adquirido em sala de aula. Para tanto, demonstrou aos alunos 
as diferentes energias presentes na natureza, classificou os benefícios e os malefícios do uso de 
energia e mostrou a energia limpa e a possibilidade de adoção na prática cotidiana. A intervenção 
foi realizada em 32 (trinta e duas) aulas realizadas nos meses de fevereiro a junho de 2017 
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Título: A Ciência e a Energia Limpa: etapas de um ensino abordando a capacidade de fontes 
alternativas e renováveis de energia 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Ciências, Energia, Fontes renováveis, Aprendizagem, Alunos, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica - Unidade Didática - exibe uma proposta de 
aplicação de projeto político pedagógico para a área de Ciências, abordando como tema de 
investigação as energias e fontes renováveis na intenção de trazer para a sala de aula 
informações aos alunos sobre o uso consciente de energias limpas, sob a forma de metodologias 
que permitam ao professor ensinar Ciências observando os recursos naturais disponíveis. Ao 
longo desta produção didático-pedagógica são apresentados a problemática de enfoque, os 
objetivos e a proposta metodológica, com disponibilização de estratégias de ação que podem ser 
implementadas em escolas, para o Ensino Fundamental. Para fundamentar esta proposta, a 
Unidade Didática apresenta conceitos teóricos que indicam aspectos da energia, a energia limpa 
e fontes renováveis, malefícios e benefícios da energia, tendo como fontes de consultas 
literaturas pertinentes ao tema. Ao longo da produção são sugeridos materiais que podem ser 
acessados pelos professores que adotarem esta proposta para a sua prática pedagógica, 
permitindo que novas ideias e metodologias de ensino surjam para o ensino de Ciências. 
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Professor PDE: MAURA REGINA UTTIDA BRIGANTI 
Orientador: Mateus Luíz Biancon - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação em Sexualidades Crítica: uma proposta possível para estudantes do Ensino 
Fundamental - Anos Finais 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sexualidade, Educação, Pedagogia Histórico-Crítica 
Resumo: Como finalidade principal desta Unidade Didática está a contribuição para o 
aprimoramento da prática pedagógica, superando os problemas existentes no ambiente escolar 
com relação ao tema sexualidade, levando-os a refletir a respeito das implicações decorrentes 
deste tema, relacionando concepções históricas e culturais com criticidade, contribuindo com a 
formação cidadã das/os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Lucy 
Requião de Mello e Silva. Para que nesta Instituição de Ensino se efetive uma ação educativa 
eficiente, é essencial o desenvolvimento de ações pedagógicas que fomentem o debate sobre 
este tema. Ações que visam formar cidadãs/ãos com conhecimento suficiente para promover 
atitudes reflexivas e críticas em relação à sua prática social. 
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Título: Educação em Sexualidades Crítica: Uma proposta possível para estudantes do Ensino 
Fundamental - Séries Finais 
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Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Sexualidade, Educação, Pedagogia Histórico-Crítica 
Resumo: Como finalidade principal desta Unidade Didática está a contribuição para o 
aprimoramento da prática pedagógica, superando os problemas existentes no ambiente escolar 
com relação ao tema sexualidade, levando-os a refletir a respeito das implicações decorrentes 
deste tema, relacionando concepções históricas e culturais com criticidade, contribuindo com a 
formação cidadã das/os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Lucy 
Requião de Mello e Silva. Para que nesta Instituição de Ensino se efetive uma ação educativa 
eficiente, é essencial o desenvolvimento de ações pedagógicas que fomentem o debate sobre 
este tema. Ações que visam formar cidadãs/ãos com conhecimento suficiente para promover 
atitudes reflexivas e críticas em relação à sua prática social. 
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Professor PDE: MAURO LUIZ MEHL 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AGROECOLOGIA COMO TEMA PROPULSOR PARA TRABALHAR CONTEÚDOS DE 
CIÊNCIAS DE FORMA DINÂMICA E SIGNIFICATIVA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: : Agrotóxicos, agroecologia, meio ambiente, saúde, 
Resumo: O atual modelo de cultivo baseado no agronegócio oferece riscos à saúde e ao meio 
ambiente. Também os alunos carecem de informações sobre o modelo agroecológico. Diante 
disso, o presente estudo tem por objetivo trabalhar o tema agroecologia de forma interdisciplinar e 
a partir dele abordar o conteúdo de ecologia, agricultura e saúde no Ensino Fundamental. O 
projeto foi desenvolvido no Colégio do Campo Cristo Rei, Localidade de Barra Bonita, 
Prudentópolis - PR, junto a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. A metodologia buscou 
abordar os temas propostos em agroecologia de forma interdisciplinar, buscando tornar a 
aprendizagem mais significativa para alunos do meio rural e somou um total de 33 horas aulas, 
com atividades teóricas e práticas. Os dados foram coletados em sala de aula junto aos alunos no 
decorrer das atividades, neste sentido, utilizou-se a observação, perguntas referentes ao tema e 
de forma aleatória, envolvimento, comprometimento, ação e reação dos mesmos diante dos 
desafios. O resultado mostrou-se satisfatório no que diz respeito à compreensão dos educandos, 
sobre viabilidade e aplicabilidade da agroecologia, como uma forma alternativa e mais saudável, 
para sua provável e futura atividade laboral. Os alunos adquiriram uma visão mais ampla e 
profunda do tema agroecologia, demonstraram clareza e domínio do conteúdo de ecologia, 
agricultura e saúde, além disso, ratificam interesse pelo estudo da disciplina de Ciências. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS adolescentes  

 
 
Professor PDE: MAURO LUÍZ MEHL 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Agroecologia, meio ambiente, agrotóxicos, saúde 
Resumo: Esta cartilha envolve o tema agroecologia, aliada aos conteúdos do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Está composta por seis Unidades Temáticas, divididas em 32 horas aulas, sendo 
estas trabalhadas de forma progressiva e buscando sempre a inter-relação com o conteúdo 
programático. A Unidade Temática será aplicada a alunos do Colégio do Campo Cristo Rei, 
localidade de Barra Bonita, Prudentópolis -PR. 
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Professor PDE: MÍRIAN FRANCESCONI 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: METODOLOGIAS QUE FAVORECEM O LETRAMENTO NA LÍNGUA DE SINAIS EM 
BOTÂNICA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Inclusão, Letramento, Libras, Recursos didáticos 
Resumo: Diante da necessidade de utilizar metodologias que favoreçam a aprendizagem dos 
conceitos científicos para alunos surdos e ouvintes e a escassez de termos em Libras para o 
estudo das Ciências Biológicas, área de Botânica, buscou-se possibilidades de recursos didáticos 
nas atividades de campo e observações das estruturas coletadas de vegetais superiores em 
laboratório, para trabalhar conteúdos básicos de Botânica, dentre os quais: a classificação, 
características gerais, reprodução, identificação das estruturas e conceitos de educação 
ambiental e biodiversidade. A pesquisa realizou-se com alunos surdos da Sala de Recursos 
Multifuncional na Área de Surdez e alunos ouvintes do Colégio Estadual Professor Mário Evaldo 
Morski. Com a finalidade de compreender o processo de inclusão dos alunos surdos no município 
de Pinhão-Pr foi analisado os Projetos Políticos Pedagógicos da rede Estadual e Municipal que 
recebem alunos surdos. Com base nos resultados obtidos, a barreira linguística deixou de ser 
uma barreira para aprendizagem ao proporem sinais em Libras para os termos estudados. Os 
dados obtidos neste trabalho mostraram que houve um aumento para 76% de apropriação dos 
conteúdos lecionados, recebendo o conceito satisfatório, por parte dos alunos da turma piloto e 
79% para a turma da 7ª série B, e uma redução para 24% de não apropriação do conhecimento 
para turma piloto e 21% para a turma da 7ª série B. Considerando os resultados do pós-teste na 
turma Piloto, constituída exclusivamente por alunos surdos, observou-se que após os estudos, 
usando as fotografias produzidas pelos alunos e a proposição de sinais em Libras pela turma, 
houve uma melhora significativa na apropriação dos conteúdos trabalhados. Sugerem-se aos 
profissionais da Educação metodologias que favorecem a comunicação visual, a contextualização 
e a internalização dos conceitos científicos estudados. 
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Palavras-chave: LETRAMENTO, INCLUSÃO, SURDEZ E BOTÂNICA 
Resumo: Para aprender Ciências é fundamental a compreensão da linguagem científica, ela 
favorece a construção dos conhecimentos químicos, físicos e biológicos e proporciona a 
articulação entre os mesmos, permitindo a análise crítica sobre a relação entre a Ciência, a 
Tecnologia e a 
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Professor PDE: MONALIZA LANDUCCI 
Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Recursos hídricos: uma proposta de estudo da água e de ações para fortalecimento e 
inserção dos alunos na política ambiental do Colégio Estadual Rocha Pombo - Morretes 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o ensino de ciências. 
Palavras-chave: Recursos hídricos, Educação Ambiental, Aulas de campo, Seres vivos, Floresta 
Atlântica 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na 
implementação do projeto PDE onde realizou-se um estudo dos conteúdos abrangentes no tema 
recursos hídricos. Foram aplicadas atividades que buscaram levar o sujeito a refletir sobre como 
estamos utilizando esse recurso, como está sendo gerenciado pelos setores responsáveis, como 
é possível em pequenas ações utilizá-la racionalmente. O foco das atividades foi tornar o aluno, 
ao apropriar-se do conhecimento e tendo consciência do seu papel como futuro cidadão, a refletir 
e agir em sociedade, pensando na manutenção e sustentabilidade desse recurso natural, no 
município de Morretes. As atividades selecionadas para essa intervenção pedagógica visaram 
também a realizar práticas em consonância com a política ambiental da escola. Foram realizadas 
quinze ações em três turmas de 6º ano, distribuídas em cinco unidades. Os resultados qualitativos 
foram baseados no desenvolvimento e empenho para a realização das atividades aplicadas em 
cada turma. 
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Professor PDE: MONALIZA LANDUCCI 
Orientador: Cassiana Baptista Metri - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Recursos hídricos: uma proposta de estudo da água e de ações para fortalecimento e 
inserção dos alunos na política ambiental do Colégio Estadual Rocha Pombo - Morretes 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Recursos hídricos, Educação Ambiental, Aulas de campo, Seres vivos, Floresta 
Atlântica 
Resumo: A presente produção didática pedagógica tem por finalidade realizar um estudo dos 
conteúdos envolvidos com o tema recursos hídricos e propor atividades que levem o sujeito a 
refletir sobre como estamos utilizando esse recurso, como está sendo gerenciado pelo setores 
responsáveis, como é possível em pequenas ações utilizá-la racionalmente e principalmente, 
como o aluno, que tendo se apropriado do conhecimento e se tornando um futuro cidadão deva 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unespar-paranagua_monalizalanducci.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unespar-paranagua_monalizalanducci.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_unespar-paranagua_monalizalanducci.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_unespar-paranagua_monalizalanducci.pdf


refletir e agir em sociedade, pensando na manutenção e sustentabilidade desse recurso natural, 
que é a água, aqui no município de Morretes. As atividades selecionadas para essa intervenção 
pedagógica visam também aliar práticas e ações em consonância com a política ambiental da 
escola. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Blog: uma nova ferramenta para refletir com os adolescentes sobre a sexualidade 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Sexual, Blog, Informação, 
Resumo: A escola passou a ser nas últimas décadas um espaço de implementação das políticas 
públicas de promoção da saúde para adolescentes, proporcionando aos alunos orientação sobre 
sua sexualidade e propiciando aos mesmos sanar as dúvidas que tem sobre a fase que estão 
enfrentando, porque muitos pais ainda não veem a temática com naturalidade. Nessa perspectiva, 
a produção que se apresenta se justifica pela necessidade de desenvolver um projeto que aborde 
a questão das DST/AIDS, pois as estatísticas nos causam medo e perplexidade. Temos 
consciência de que não mudaremos o mundo, porém um trabalho bem realizado será capaz de 
mudar a realidade de alguns, com a perspectiva de espalharem o que aprenderam. O objetivo é 
sensibilizar os alunos sobre a responsabilidade de cada um quanto à questão de uma vida sexual 
saudável e, em especial à problemática da AIDS, através do gênero digital Blog. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Blog: uma nova ferramenta para refletir com os adolescentes sobre a sexualidade 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Sexual, Blog, Informação, 
Resumo: A escola passou a ser nas últimas décadas um espaço de implementação das políticas 
públicas de promoção da saúde para adolescentes, proporcionando aos alunos orientação sobre 
sua sexualidade e propiciando aos mesmos sanar as dúvidas que tem sobre a fase que estão 
enfrentando, porque muitos pais ainda não veem a temática com naturalidade. Nessa perspectiva, 
a produção que se apresenta se justifica pela necessidade de desenvolver um projeto que aborde 
a questão das DST/AIDS, pois as estatísticas nos causam medo e perplexidade. Temos 
consciência de que não mudaremos o mundo, porém um trabalho bem realizado será capaz de 
mudar a realidade de alguns, com a perspectiva de espalharem o que aprenderam. O objetivo é 
sensibilizar os alunos sobre a responsabilidade de cada um quanto à questão de uma vida sexual 
saudável e, em especial à problemática da AIDS, através do gênero digital Blog. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NEIVA DE ARAÚJO 
Orientador: Denny William da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS EDUCATIVAS ÉTICA NA CULTURA AFRO- DESCENDENTE 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Ética, Cultura, Preconceito, Afrodescendente, 
Resumo: Esta unidade didática aborda conteúdos que contribuem para a construção de valores 
éticos e morais e podem se relacionar com as disciplinas de história, português e arte. A qual 
permite também ser inserida de forma harmoniosa no processo de ensino e aprendizagem, pois 
refere-se à construção da cidadania diante dos temas relacionados à diversidade. Acredita-se na 
mudança de paradigmas, onde o ambiente escolar contribui para a reflexão que leve a 
desconstrução de estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que externam a discriminação e 
o preconceito étnico e racial. A metodologia proposta está de acordo com as Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná, e embasada nas Diretrizes Étnico Raciais para o ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira. Esse trabalho visa trabalhar estes conteúdos previstos na lei 
10.639/03 na educação básica. Neste contexto o tema proposto terá como foco esclarecer refletir 
e discutir sobre atitudes que valorize o sujeito dentro da sua própria história, no ambiente escolar 
trabalho e na sociedade. Busca contextualizar todas as culturas, despertando o desejo de 
resgatar e preservar os traços raciais na sua vivência e em nossa sociedade heterogênea e 
multicultural. É importante mensurar seus direitos amparados por leis, e adquiridos através de 
políticas públicas, que reconhece todos os cidadãos brasileiros com igualdade de ingresso na 
educação em todos os níveis garantindo sua permanência e sucesso na trajetória escolar. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NEIVA DE ARAÚJO 
Orientador: Denny William da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prática educativas ética na cultura afro-descendentes 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: ÉTICA, CULTURA, PRECONCEITO 
Resumo: Esta unidade didática aborda conteúdos que contribuem para a construção de valores 
éticos e morais e podem se relacionar com as disciplinas de História Português e Artes, 
permitindo também ser inserida de forma harmoniosa no processo de ensino e aprendizagem, 
pois refere-se à construção da cidadania diante dos temas relacionados a diversidade. Acredita-
se na mudança de paradigmas, onde o ambiente escolar contribui para a reflexão que leve a 
desconstrução de estereótipos depreciativos palavras e atitudes que externam a discriminação e 
o preconceito étnico e racial. Esta metodologia proposta está de acordo com as Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná, e embasada nas Diretrizes Étnico Raciais para o ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira, que visa trabalhar estes conteúdos previstos na lei 10.639/03 na 
educação básica. Neste contexto o tema proposto terá como foco esclarecer refletir e discutir 
sobre atitudes que valorize o sujeito dentro da sua própria história, no ambiente escolar trabalho e 
na sociedade, visando contextualizar todas as culturas despertando o desejo de resgatar e 
preservar os traços raciais na sua vivência e em nossa sociedade heterogênea e multicultural. É 
importante mensurar seus direitos amparados por leis, e adquiridos através de políticas públicas, 
que reconhece todos os cidadãos brasileiros com igualdade e ingresso na educação em todos os 
níveis garantindo sua permanência e sucesso na trajetória escolar.
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NELZI TEREZINHA CÔRREA 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino de Ciências por meio de Atividades Experimentais: A Realidade do Ensino na 
Escola 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Aulas experimentais, Interdisciplinaridade, Aprendizagem Significativa, 
Biossegurança 
Resumo: A inserção de atividades experimentais na prática docente apresenta-se como uma 
importante ferramenta de ensino e aprendizagem, quando mediada pelo professor de forma a 
desenvolver o interesse nos estudantes e criar situações de investigação para a formação de 
conceitos. Este artigo tem por objetivo compreender a realidade, valorizando o conhecimento 
científico historicamente construído, representado por conceitos, modelos, por meio de 
encaminhamentos metodológicos planejados, para assegurar a interatividade no processo ensino 
aprendizagem. Nesta perspectiva, buscou-se desenvolver atividades experimentais adaptadas 
para a sala de aula, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, do Colégio Mahatma Gandhi, 
na cidade de Guarapuava-Paraná, utilizando materiais de baixo custo, instigando a curiosidade, 
observação, práticas que desenvolvam a capacidade de investigação de uma situação problema, 
de forma interdisciplinar, garantindo a segurança dos alunos ao manipular os materiais. Para 
tanto, as práticas apresentadas neste artigo priorizam materiais da química verde, respeitando 
assim o ambiente e a integridade física dos alunos. Outro aspecto importante é a valorização dos 
saberes prévios dos alunos, portanto foi aplicado um pré-teste e pós-teste partindo assim, para a 
construção do conhecimento elaborado cientificamente. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NELZI TEREZINHA CÔRREA 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino de Ciências por meio de Atividades Experimentais: A Realidade do Ensino na 
Escola 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aulas experimentais, interdisciplinaridade, aprendizagem significativa e 
biossegurança 
Resumo: Compreender a realidade, valorizando o conhecimento científico historicamente 
construído, representado por conceitos, modelos, através de encaminhamentos metodológicos 
planejados, para assegurar a interatividade no processo ensino aprendizagem. É nesta 
perspectiva que se pretende desenvolver atividades experimentais adaptadas para a sala de aula, 
utilizando materiais de baixo custo, instigando a curiosidade, observação, práticas que 
desenvolvam a capacidade de investigação de uma situação problema, de forma interdisciplinar, 
garantindo a segurança dos alunos ao manipular os materiais, para tanto as práticas 
apresentadas nesta unidade prioriza materiais da química verde, respeitando assim o ambiente e 
a integridade física dos alunos. Outro aspecto importante é valorizar os saberes prévios dos 
alunos, partindo assim, para a construção do conhecimento elaborado cientificamente. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NÍVEA ALEXANDRA BOLZON 
Orientador: Márcia Regina Royer - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DA FOTOGRAFIA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ERA DO SELFIE 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Fotografia, Recursos Didáticos, Educação Ambiental, Plataforma virtual, Selfie 
Resumo: A Educação Ambiental (EA), em seu caráter político, econômico, social e cultural, é 
indispensável para a educação e cidadania, por sua natureza de direito inerente a todos os 
indivíduos. Este artigo retrata os resultados obtidos nas atividades da produção didático-
pedagógica produzida através do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná - PDE - no ano de 2016/2017 e discussões do Grupo de Trabalho em Rede - GTR que 
teve por objetivo averiguar a exequibilidade do uso da fotografia e da plataforma virtual de 
aprendizagem Edmodo para motivar a participação, desenvolvimento e entrega das atividades 
propostas e interatividade entre os professores e alunos dentro do tema Educação Ambiental. A 
pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre do ano 2017 com onze professores das 
disciplinas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática, 
Ensino Fundamental Anos Finais, do Núcleo Regional de Educação de Cianorte. Para a coleta de 
dados foram utilizados questionários, discussões e informações que aconteceram nas duas 
etapas desenvolvidas. A primeira com o estudo, palestras, textos, práticas e seleção e/ou criação 
de atividades com os professores cursistas e a segunda na aplicabilidade com as turmas 
envolvidas. Considerando e analisando os resultados compilados, verificou-se que tanto a 
fotografia como a plataforma virtual Edmodo, são recursos didáticos relevantes e viáveis no 
processo ensino-aprendizagem. São atrativos, pois a imagem e o virtual estão presentes no dia a 
dia dos alunos e, suas ferramentas contribuem significativamente na interação e disseminação de 
informações e conhecimentos para a Educação Ambiental. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: NÍVEA ALEXANDRA BOLZON 
Orientador: Márcia Regina Royer - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DA FOTOGRAFIA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ERA DO SELFIE 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Meio Ambiente Educação Ambiental, Fotografia, Plataforma virtual, Recurso 
didático 
Resumo: Vivemos continuamente na Educação em busca de novos caminhos, novas estratégias 
que contribuam em nossa prática pedagógica. Certamente cada período traz com ele suas 
fragilidades e necessidades a serem estudadas e revistas para que os objetivos consigam ser 
atingidos. São comuns os relatos de indisciplina, falta de compromisso no desenvolvimento e 
entrega das atividades propostas, o uso indiscriminado do celular não só pelos estudantes, como 
por todos nós. Tornamo-nos virtuais, seja lazer ou profissionalmente, estamos diariamente e 
conectados. Na escola não é diferente. Assim, propomos nesta Unidade Didática por meio de 
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uma revisão bibliográfica, atividades organizadas em duas etapas. Na primeira etapa, com os 
encontros presenciais direcionados à formação/estudo e prática com os professores 
apresentando o uso da fotografia como recurso didático a ser utilizado em suas aulas, para tanto 
trabalharemos o tema Educação Ambiental, que a Constituição de 1988 a tornou obrigatória em 
todos os níveis de ensino, ganhando ainda mais notoriedade com a Lei nº 9795, de 27 de abril de 
1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Os cursistas farão uso do celular 
para fotografar ambientes que posteriormente serão discutidas. Todas as atividades realizadas 
serão acompanhadas em uma plataforma virtual de aprendizagem - Edmodo, possibilitando uma 
reflexão sobre a utilização da mesma. Na segunda etapa, é a aplicação das atividades sugeridas 
e elaboradas no decorrer dos encontros agora aos estudantes, com a intenção de que as mesmas 
sejam testadas em sala de aula. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: OSNEI MIRANDA 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLOGIAS SIGNIFICATIVAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA: OS APRENDENTES COM OBSTÁCULOS DE APRENDIZAGEM - 
REALIDADE OU UTOPIA? 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Dificuldades de Aprendizagem, Flexibilização Curricular, 
Inclusão 
Resumo: A cada momento novos desafios surgem, os quais necessitam de pesquisas 
constantes, para que sejam compreendidos e superados, rumo à conquista da tão esperada 
qualidade da educação. Assim, a educação inclusiva ganha respaldo na legislação vigente e 
busca, incansavelmente, a inserção dos alunos com deficiências ou defasagens de aprendizagem 
nas classes regulares, fazendo com que o direito à educação seja respeitado. No entanto, há 
muito a se fazer, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de um trabalho 
pedagógico com alunos que apresentam algum tipo de obstáculo no seu processo de 
aprendizagem e, que estão inseridos nas classes regulares. A maioria dos professores que atuam 
nessas classes, ao se depararem com tais situações, tem dificuldade em propor uma ação 
pedagógica que possibilite a aprendizagem dos conteúdos científicos a estes alunos, a fim de que 
estes conhecimentos, de fato contribuam para o processo de aprendizagem de cada um, 
respeitando a potencialidade de cada indivíduo, como afirmam os autores Krasilchik (2000), 
Colombari; Melo (2016), Sassaki (2005) e Mantoan (2011). O projeto de estudo foi desenvolvido 
no Colégio Estadual Jardim Santa Cruz - Cascavel - PR, com turmas de sétimos anos. Ocorreu a 
execução da prática interventiva com a seleção de conteúdos da disciplina de Ciências Naturais, 
com corpus de uma adaptação/flexibilização de conteúdos e metodologias que possibilitem a 
aprendizagem dos conteúdos científicos aos alunos dessas classes. Faz-se necessário ao 
professor estar constantemente revendo sua prática no sentido de atender com qualidade todos 
os alunos que anseiam por uma educação de qualidade. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: OSNEI MIRANDA 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLOGIAS SIGNIFICATIVAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA: OS APRENDENTES COM OBSTÁCULOS DE APRENDIZAGEM - 
REALIDADE OU UTOPIA? 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Dificuldades de Aprendizagem, Flexibilização Curricular, 
Inclusão 
Resumo: No atual contexto educacional, a cada momento novos desafios surgem, oriundos de 
questões sociais, os quais necessitam urgentemente de estudos para que sejam compreendidos 
e superados, rumo à conquista da tão esperada qualidade da educação. Assim sendo, a 
educação inclusiva ganha respaldo na legislação vigente e busca, incansavelmente, a inserção 
dos alunos com deficiências ou defasagens nas classes regulares, fazendo com que o direito à 
educação seja respeitado. No entanto, há muito a se fazer, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico com alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem, dando maior oportunidade aos que apresentam deficiência intelectual. A maioria 
dos professores que atuam nas classes regulares, ao se depararem com tais situações, têm 
dificuldade em propor uma ação pedagógica que possibilite a aprendizagem dos conteúdos 
científicos a estes alunos, a fim de que estes conhecimentos, de fato contribuam para o processo 
de aprendizagem de cada um, respeitando a potencialidade de cada indivíduo. O projeto de 
estudo será implementado no Colégio Estadual Jardim Santa Cruz - Cascavel - PR, com turmas 
de sétimos anos; a escolha dessas turmas deve-se ao fato de que nelas há alunos que 
apresentam maior dificuldade de aprendizagem, que é o foco do estudo a ser desenvolvido. A 
pesquisa será de cunho qualitativo e com a metodologia da pesquisa-colaborativa sendo que, 
posteriormente, acontecerá a execução da prática interventiva com a seleção de conteúdos da 
disciplina de Ciências Naturais, com corpus de uma flexibilização de conteúdos e metodologias 
que possibilitem a aprendizagem dos conteúdos científicos aos alunos destas classes. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: PATRÍCIA ADRIANA ROCHA 
Orientador: José Fabiano Costa Justus - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuição do Mapa Conceitual na Aprendizagem Significativa de Meio Ambiente e 
Saúde na Escola 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no Ensino de Ciências e a Produção de Recursos 
Didáticos. 
Palavras-chave: Mapa conceitual, Aprendizagem significativa, Meio ambiente, Saúde, 
Resumo: O presente artigo teve como objetivo a construção de mapas conceituais na disciplina 
de Ciências e sua contribuição na Aprendizagem Significativa em Educação Ambiental e 
Educação em Saúde na Escola. Essa pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Fundamental 
II dos sextos anos (turmas A, B e C) do Colégio Estadual Meneleu de Almeida Torres. 
Considerando o Mapa Conceitual um recurso pedagógico propôs-se aos alunos a construção 
manual de dois mapas conceituais. Na primeira versão da construção do mapa conceitual 
elaborado pelos alunos foram reconhecidas suas preconcepções, ou seja, seus conhecimentos 
prévios sobre a temática meio ambiente e saúde, priorizando os conceitos da estrutura cognitiva 
do aluno. Na segunda versão da construção do mapa conceitual foi realizada a transmissão de 
uma sucessão de informações e significados por meio da articulação das ideias pela professora 
facilitadora estabelecendo relações de articulação desses novos conhecimentos e conceitos com 
o conhecimento cognitivo do aluno, estabelecendo a interação, pontes para aquisição dos novos 
conteúdos pertinentes à temática. Durante a análise dos mapas conceituais, procurou-se 
considerar a hierarquia de ideias e a capacidade de síntese através da assimilação significativa 
dos novos conhecimentos, valorizando o saber e conceitos prévios dos alunos durante a 
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construção dos diagramas. Por essa razão a construção dos mapas conceituais favoreceu a 
aprendizagem significativa contribuindo para a construção do conhecimento escolar. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: PATRÍCIA ADRIANA ROCHA 
Orientador: José Fabiano Costa Justus - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuição do Mapa Conceitual na Aprendizagem Significativa de Meio Ambiente e 
Saúde na Escola 
Tema: Análise das tecnologia, linguagens no Ensino de Ciências e a Produção de Recursos 
Didáticos. 
Palavras-chave: Mapa conceitual, Aprendizagem significativa, Meio ambiente, Saúde, 
Resumo: O objetivo deste estudo é propor o uso dos recursos pedagógicos tecnológicos no 
aprendizado do ensino na disciplina de ciências, abrangendo os temas transversais: saúde e meio 
ambiente. Esse estudo será realizado com alunos do 6.º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Meneleu de Almeida Torres. Os alunos do 6.º ano do ensino fundamental II construirão 
dois mapas conceituais com seus conhecimentos prévios sobre meio ambiente e saúde, 
estabelecendo relações com os novos conteúdos ensinados, podendo apropriar-se de novos 
conceitos sobre a temática; possibilitando uma aprendizagem significativa sobre mudanças de 
hábitos e atitudes em relação com a realidade do seu entorno. Diante deste contexto percebe-se 
a importância desta proposta de projeto em Educação Ambiental e Educação em Saúde na 
Escola abordando sobre a consequência dos impactos ambientais causados pela poluição, que 
direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, interferindo no cotidiano dos alunos podendo 
desencadear vários casos de doenças. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: RAFAELA LAROCA 
Orientador: Akemi Teramoto de Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: importância também na adolescência 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Alimentos, Nutrientes, Alimentação Saudável, Saúde, 
Resumo: Os temas saúde, bem-estar e prevenção, fazem parte de programas da Organização 
Mundial de Saúde e estão presentes nas políticas governamentais, procurando melhorar o 
consumo de alimentos saudáveis como verduras, legumes e frutas em quantidades adequadas na 
alimentação diária, para a manutenção da saúde e prevenção às doenças. O presente artigo é o 
resultado da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizada com os alunos dos 
oitavos anos da Escola Estadual Jardim das Araucárias do município de Castro - PR, no primeiro 
semestre do ano de dois mil e dezessete. Teve como objetivo sensibilizar os educandos sobre a 
importância do consumo de alimentos saudáveis, aplicando-se metodologias diferenciadas para o 
processo de ensino aprendizagem, através de pesquisas, vídeos, textos, imagens e palestras que 
os auxiliaram melhorar seus hábitos alimentares e consequentemente sua melhor qualidade de 
vida. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: RAFAELA LAROCA 
Orientador: Akemi Teramoto de Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ADOLESCÊNCIA 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Alimentos, Nutrientes, Alimentação Saudável, Saúde, 
Resumo: Uma alimentação equilibrada e práticas regulares de atividades físicas contribuem para 
o bem-estar, manutenção da saúde, desenvolvimento físico e intelectual da criança e do 
adolescente, colaborando para uma melhor qualidade de vida em qualquer idade. A insuficiência 
de alguns nutrientes no organismo pode desencadear problemas de saúde e, consequentemente, 
interferências no processo de aprendizagem. Alimentos industrializados tem sido cada vez mais 
consumidos pela população. Percebendo essa conduta com frequência entre os sujeitos em idade 
escolar, questiona-se: como sensibilizá-los sobre a importância de incluir e consumir alimentos 
saudáveis em seu dia-a-dia, para melhorar sua qualidade de vida? Pretende-se com esse projeto 
e através dessa unidade didática, oportunizar aos adolescentes dos 8º anos da Escola Estadual 
Jardim das Araucárias - Castro/PR, uma reflexão sobre seus hábitos alimentares sensibilizando-
os a aumentar o consumo de alimentos saudáveis. Serão realizadas abordagens teóricas e 
práticas com diversas atividades para a construção do conhecimento. A alimentação é uma 
necessidade básica do ser humano, e embora possa parecer comum, envolve uma multiplicidade 
de aspectos culturais, sociais e econômicos que influenciam a qualidade de vida do cidadão. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REGIANE MARIA FERREIRA 
Orientador: Noemi Sutil - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Classificação dos Seres Vivos e Aprendizagem Significativa no Ensino Fundamental: 
elaboração e manipulação de Materiais Didáticos por estudantes 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Ensino de Ciências, Materiais Didáticos 
Resumo: Neste trabalho, objetivou-se desenvolver e manipular materiais didáticos sobre 
Classificação dos Seres Vivos, pois no sétimo ano os conteúdos de Ciências, no tema 
Organização dos seres vivos, encontram-se muito distante da realidade dos alunos, fora do 
contexto diário deles, e acabam se tornando um bicho de sete cabeças. O desenvolvimento e a 
manipulação desses materiais fundamentaram-se em pressupostos da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, conforme David Ausubel e colaboradores. Nesse sentido, considerou-se que essas 
atividades e recursos ao permitir maior manipulação e contato com o tema poderia auxiliar na 
apropriação de conceitos e ampliação da linguagem científica dos educandos. Para isto, elaborou-
se uma Unidade Didática, envolvendo 32 horas aula, divididas em seis conjuntos de atividades 
educacionais, que incluíam pesquisas, vídeos, áudios, infográficos, jogos didáticos, entre outros, 
para auxiliar no aprendizado dos alunos sobre taxonomia. Os dados foram constituídos por meio 
de questionários (inicial e final), registros em diário de campo e trabalhos elaborados pelos 
alunos. Esses dados foram analisados conforme Análise de Conteúdo. A elaboração e a utilização 
desses materiais didáticos pelos alunos viabilizaram momentos de interação entre estudantes, 
motivação para aprender, assim como estabelecimento de relações entre conteúdos, propiciando 
possibilidades de aprendizagem significativa.
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REGIANE MARIA FERREIRA 
Orientador: Noemi Sutil - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A colaboração da confecção de materiais didáticos sobre classificação dos seres vivos por 
alunos do sétimo ano para a aprendizagem significativa 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de Ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa, Ensino de Ciências, Materiais Didáticos 
Resumo: Nesta unidade didática, objetiva-se desenvolver materiais didáticos sobre Classificação 
dos Seres Vivos, pois no sétimo ano, os conteúdos de Ciências, dentro do tema Organização dos 
seres vivos, tornam-se muito longe da realidade dos alunos, fora do contexto diário deles. Propor 
a confecção de materiais didáticos que permitem maior manipulação e contato com o tema pode 
auxiliar na assimilação dos conteúdos e viabilizar uma aprendizagem significativa, permitindo 
assim, a apropriação de conceitos e ampliação da linguagem científica dos educandos. Esta 
Unidade Didática envolve 32 horas aula, divididas em seis conjuntos de atividades educacionais, 
que incluem pesquisas, vídeos, áudios, infográficos, jogos didáticos, entre outros, para auxiliar no 
aprendizado dos alunos sobre taxonomia. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REGIANI CRISTINA LEAL 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HORTA COMO POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Horta, Alimentação Saudável, Espaço Escolar 
Resumo: O presente artigo relata a implementação do projeto decorrente do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED), desenvolvida em 2017, no Colégio Estadual Professor Pedro Carli, em 
Guarapuava - PR, com 25 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo principal deste 
trabalho foi construir uma horta escolar criando possibilidades de modificação dos hábitos 
alimentares e melhoria da autoestima de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, visando ainda, 
uma alimentação saudável. Os instrumentos utilizados para coleta de informações foram dois 
testes escritos, antes e após o período instrucional. Foram utilizadas as seguintes estratégias: 
oferta de palestra, documentários, construção de pirâmide alimentar, de maquetes e de modelos, 
e ainda a construção de horta horizontal e vertical. Assim, com o auxílio dos alunos foi construída 
uma horta com vegetais ricos em nutrientes que serviram para enriquecer a merenda escolar. 
Tratou-se de uma pesquisa-ação, com abordagem qualitativa. O objetivo proposto neste trabalho 
foi atingido, pois a construção da horta proporcionou a interação da comunidade escolar, 
contribuindo para o enriquecimento da merenda escolar e uma possível mudança nos hábitos 
alimentares dos alunos e, ainda incentivo a construção de hortas nos espaços residenciais e a 
continuidade da horta no espaço escolar. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REGIANI CRISTINA LEAL 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A HORTA COMO POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Horta, Alimentação Saúdavel, Espaço Escolar 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo principal construir uma horta escolar criando 
possibilidades de modificação dos hábitos alimentares e melhoria da autoestima de alunos do 8º 
ano do ensino fundamental e familiares, visando ainda, uma alimentação saudável. A 
implementação será no Colégio Estadual Professor Pedro Carli, em Guarapuava, no Paraná, 
tendo como público alvo alunos do 8º ano do ensino fundamental. Assim, com o auxílio dos 
alunos será construída uma horta com vegetais ricos em nutrientes que poderão ser utilizados 
para enriquecer a merenda escolar. A alimentação rica em nutrientes fará com que nossos alunos 
melhorem sua autoestima e aprendam a se alimentar adequadamente sem a utilização dos fast-
food. Os alimentos produzidos na horta escolar serão utilizados também para melhorar a merenda 
escolar, a qual é muito deficitária de nutrientes. A horta escolar utilizara produtos orgânicos 
oriundos da cozinha da escola que serão utilizados na compostagem, juntamente com esterco 
animal, fazendo com que o solo se torne mais produtivo, sem causar danos ao meio ambiente, e 
com a sua utilização enriquecerá os vegetais em seu crescimento. Este projeto trata-se de uma 
pesquisa-ação, com abordagem qualitativa. A pesquisa terá como suporte teórico teorias 
construtivistas e sócio construtivistas. Será aplicado um teste aos alunos, com perguntas abertas 
para diagnosticarmos o tipo de alimentação utilizada diariamente por eles, para que possamos a 
partir desta análise, identificar quais os nutrientes faltantes na alimentação. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REJANE ANDREOLI 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Alimentação saudável: prevenção de doenças e cuidados com a saúde 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Alimentação saudável, prevenção de doenças, obesidade 
Resumo: O presente artigo teve como proposta refletir e discutir, juntamente com os alunos, 
sobre uma alimentação saudável e equilibrada, considerando que os mesmos vêm mudando 
significativamente seus hábitos alimentares ao ingerirem mais alimentos industrializados que 
naturais. Assim, neste trabalho estabeleceu-se como problema de pesquisa: é possível 
sensibilizar os alunos sobre a importância de se adotar uma alimentação saudável e equilibrada 
para a prevenção de doenças e uma melhor qualidade de vida? Teve como objetivo desenvolver 
metodologias para proporcionar ao aluno conhecimentos sobre uma alimentação saudável e 
equilibrada para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, contribuindo de forma 
significativa na formação de novos hábitos alimentares e melhorando sua aprendizagem. A 
abordagem do tema incluiu atividades práticas, questionário, textos, elaboração de cartazes, 
pesquisas, debates e vídeos. Os resultados mostraram-se satisfatórios, pois após a conclusão 
dos estudos, os alunos demonstraram estarem mais atentos na escolha e consumo dos 
alimentos, buscando alimentar-se adequadamente numa tentativa de evitar doenças e melhorar 
sua qualidade de vida.

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_cien_unicentro_regianicristinaleal.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_cien_unioeste_rejaneandreoli.pdf


Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: REJANE ANDREOLI 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alimentação saudável: prevenção de doenças e cuidados com a saúde 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Alimentação saudável, prevenção de doenças, obesidade 
Resumo: No 8º ano do Ensino Fundamental, uma alimentação saudável e equilibrada é 
indispensável, além de satisfazer as necessidades nutricionais, também é importante para 
desenvolver e manter bons hábitos alimentares para a vida. A escola é o espaço ideal para 
desenvolver ações voltadas à promoção da alimentação saudável. Com a presente Unidade 
Didática pretende - se proporcionar ao aluno, conhecimentos sobre uma alimentação saudável e 
equilibrada para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, contribuindo de forma 
significativa na formação de novos hábitos alimentares. Para o desenvolvimento desta Unidade 
Didática serão propostas atividades, como: aplicação de questionário, vídeos, leituras e 
pesquisas, tabelas de sais minerais e vitaminas; confecção de pirâmide alimentar; análise de 
rótulos de alimentos; Confecção de cartazes e elaboração de um caderno com receitas 
saudáveis. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: RITA APARECIDA LEÃO 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Diversidade Sexual na Escola 
Tema: Diversidade 
Palavras-chave: Relações de gênero, Diversidade Sexual, Bullying, 
Resumo: O presente artigo é fruto do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, durante os anos de 2016 e 
2017 na disciplina de ciências sobre as relações gênero e diversidade sexual no ambiente escolar 
através de reflexões acerca do corpo, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
gravidez precoce, e debates sobre gênero e, diversidade sexual enfocando o reconhecimento e 
respeito às diferenças. As ideias estão respaldadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
adotadas pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, nas orientações das Diretrizes 
Curriculares de Gênero e Diversidade Sexual da SEED, bem como as Diretrizes Curriculares do 
ensino de Ciências. O tema desenvolvido no projeto de implementação na escola surgiu da 
necessidade de propiciar momentos de reflexões, de construções coletivas acerca dos diversos 
aspectos que envolvem a das relações entre os gêneros e sexualidade em decorrência da 
existência de situações de bullying que ocorrem no cotidiano escola. 
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Professor PDE: RITA APARECIDA LEÃO 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Relações de Genero e Diversidade Sexual no Ambiente Escolar 
Tema: Diversidade 
Palavras-chave: Gênero, Diversidade, respeito, Escola, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica, na forma de Unidade Didática, busca ampliar 
alguns debates, e questionamentos, que surgem durante o conteúdo de Reprodução Humana, na 
disciplina de Ciências, que abrangem a sexualidade, as relações de diversidade sexual e gênero 
no Colégio Estadual Roberto Langer Junior, no Ensino Fundamental com alunos do 8° ano, do 
período matutino. Visando a desconstrução de estereótipos, que estão inseridos em posturas, 
ações e linguagens, que geram atitudes de preconceito, discriminação e violência. Através de 
atividades que estão organizadas, numa sequência didática. A unidade foi construída com a 
inserção de dinâmicas, trechos de filmes e vídeos, que acreditamos trazer reflexões que 
pressupõe atitudes assertivas, acerca de formas de comportamentos, que primam pelo respeito e 
tolerância, numa abordagem sócio histórico e conceitual. Essa questão, é responsabilidade de 
vários segmentos: governamentais, não governamentais, da sociedade, da comunidade e da 
família, tendo como centro a escola, local privilegiado para o conhecimento sistematizado, de 
construção e retomada de valores que permeiam a diversidades das relações humanas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROGÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na Escola do Campo 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Horta Escolar, Escola do Campo, Interdisciplinaridade 
Resumo: O presente artigo sintetiza um trabalho desenvolvido no contexto do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE - 2015/2016) da Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná - SEED, a partir da perspectiva:  Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e 
Interdisciplinar na Escola do Campo . O enfoque dado foi em relação à construção de uma horta 
escolar e atividades direcionadas envolvendo todas as disciplinas da Base Nacional Comum. 
Partiu-se do princípio de que a horta escolar é um laboratório vivo, permitindo contextualizar 
conteúdos, ou seja, a interdisciplinaridade, não somente a prática associada à teoria. Tal 
perspectiva implica em um ensino-aprendizagem que integra os conhecimentos produzidos pela 
humanidade. Trabalhou-se inicialmente investigando os conhecimentos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que os estudantes tinham sobre o tema antes da inserção destes 
neste trabalho, bem como quais se constituíram após a realização deste. Foram envolvidos 78 
(setenta e oito) estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos, com idade média de 10 a 16 anos e seus 
respectivos professores e equipe pedagógica do período matutino, da Escola Estadual do Campo 
de Novo Sobradinho - Ensino Fundamental, em Toledo/PR. Para a coleta de dados utilizou-se 
questionários, atividades realizadas pelos estudantes e observação pontual. Os resultados 
encontrados mostram o quão proveitoso é o espaço da horta escolar quando ela é usada como 
ferramenta pedagógica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na Escola do Campo 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Horta Escolar, Interdisciplinaridade, Escola do Campo, 
Resumo: Esse projeto tem por objetivo a construção de uma horta na Escola Estadual do Campo 
de Novo Sobradinho, indicando aos professores sobre o potencial pedagógico que uma horta 
pode ter com desenvolvimento de atividades dinâmicas e prazerosas. Partindo do princípio de que 
a horta escolar é um laboratório vivo permitindo contextualizar conteúdos, ou seja, a 
interdisciplinaridade, não somente a prática associada à teoria. Isso implicará em um ensino-
aprendizagem e também integralizará os conhecimentos produzidos pela humanidade. Convém 
ressaltar que a prática interdisciplinar estará pautada neste projeto, envolvendo todos os saberes 
das áreas do conhecimento, fazendo a contextualização dos conteúdos e integralizando as 
disciplinas. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEANE VALENTIM PAVEZI TESTON 
Orientador: João Paulo Pereira Coelho - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAR PARA QUÊ? METODOLOGIAS PARA A ANÁLISE DE ERROS DOS ALUNOS 
NAS AVALIAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: A Avaliação no Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Avaliação, Análise de erros, Ensino fundamental, Metodologias 
Resumo: O presente artigo faz um estudo sobre o erro dos alunos nas avaliações escolares do 
ensino fundamental. O objetivo do trabalho é compreender o erro como ferramenta didática e as 
suas contribuições para redirecionar o trabalho pedagógico. Além de uma revisão bibliográfica a 
respeito da temática em questão, o artigo faz reflexões sobre as discussões realizadas com 
professores das áreas de ciências, matemática, língua portuguesa, história, geografia e 
pedagogos a respeito das avaliações desenvolvidas no ano de 2016 no Colégio Estadual Itacelina 
Bittencourt no município de Cianorte-PR. Estas discussões foram realizadas durante a 
implementação da produção pedagógica produzida como parte das atividades do PDE (Plano de 
Desenvolvimento Educacional) 2017. Nossas conclusões indicaram a necessidade de se 
aprofundar as discussões a respeito do erro na prática pedagógica e estabelecer estratégias mais 
eficazes para o uso da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, na escola. É possível 
transformar as maneiras como o professor concebe a avaliação, uma vez que, no grupo de 
professores que participou do curso de extensão de análise do erro nas avaliações, ocorreram 
mudanças significativas em relação à postura dos professores frente ao erro, passando a 
considerarem o uso do erro como metodologia e ferramenta para melhorar o processo de ensino 
e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEANE VALENTIM PAVEZI TESTON 
Orientador: João Paulo Pereira Coelho - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliar para quê? Análise de erros nas avaliações de Ciências 
Tema: A Avaliação no Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Aprendizado, Avaliação, Análise do Erro, Diagnóstica 
Resumo: Material didático-pedagógico destinado a uma intervenção pedagógica junto a 
professores, pedagogas e equipe diretiva do Núcleo Regional de Educação de Cianorte, sob a 
Coordenação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, em convênio com a Universidade Estadual Do Paraná - Campos de 
Paranavaí (UNESPAR). A partir das discussões propostas no material, pretende-se analisar e 
refletir sobre as concepções e práticas dos docentes frente ao erro no processo avaliativo, 
relacionando as possíveis ações que podem ser estabelecidas entre avaliação da aprendizagem e 
o uso do erro do aluno como uma ferramenta de aprimoramento didático e pedagógico por parte 
do professor. O procedimento teórico-metodológico adotado para o trabalho é, por meio do estudo 
de exemplos sobre o erro e a avaliação encontrados em livros, internet e práticas ocorridas entre 
alunos dos 6° e 9° anos, traçar estratégias de intervenção para a superação das dificuldades e 
desafios vivenciados pelos professores. Como resultado dos 08 encontros de 04 horas que 
ocorrerão, esperamos que o professor tenha um melhor entendimento sobre o processo 
avaliativo, seus critérios e que possam utilizar os erros dos alunos como ferramenta pedagógica 
com a intenção de melhorar o processo avaliativo e os resultados de todo o processo de ensino-
aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEMARA NOGUEIRA 
Orientador: Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O APRENDIZADO FORA DA SALA DE AULA: atividades diferenciadas como estimulo os 
alunos a estudar ciências 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: ensino de ciências, aprendizagem significativa, atividades experimentais 
Resumo: O ensino de Ciências, atualmente, tem passado por vários questionamentos e 
reformulações em relação aos seus objetivos e metodologias. Estudos apontam a necessidade de 
aproximação entre conhecimento científico e a vivência dos indivíduos, de modo que se construa 
sentido. Considerando esse panorama, este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados de 
uma pesquisa-ação realizada com alunos do 9º ano de uma escola de ensino fundamental II, do 
Estado do Paraná. A pesquisa foi conduzida por meio do estudo de fenômenos químicos, 
selecionados em função dos objetivos de ensino para a disciplina de Ciências, com o uso de 
simuladores de experimentos no laboratório de informática da escola e da fabricação de sabões e 
materiais de limpeza no pátio da escola. Além disso, foram construídas maquetes, jogos, além do 
estudo de conceitos de óleos, misturas, polaridade, saponificação, pH, ácidos, bases e densidade. 
O corpus foi constituído por respostas a um questionário com situações-problema para se verificar 
o conhecimento prévio dos alunos acerca de seus conhecimentos sobre o sabão. Na análise dos 
dados, constatou-se que a maioria dos participantes, embora possuíssem noções da ação dos 
sabões no processo de remoção de sujeiras, não conheciam os fenômenos químicos envolvidos 
no processo, bem como conceitos a eles relacionados. Os resultados demonstraram o aumento 
de interesse pelas aulas de Ciências, possibilitando aprendizagem significativa, levando os alunos 
a se apropriarem e socializarem conceitos químicos complexos. Desse modo, pode-se concluir 
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que o ensino significativo de Ciências é aquele que coloca o aluno como ator do seu processo de 
aprendizagem, desenvolvendo a criticidade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEMARA NOGUEIRA 
Orientador: Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O APRENDIZADO FORA DA SALA DE AULA: atividades diferenciadas que estimulem os 
alunos a estudar ciências 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: experimentação, simuladores, tensão superficial, pH, densidade 
Resumo: O ensino de ciências é uma importante parte da formação escolar básica do educando. 
Esta produção didática tem como objetivo apresentar ações e atividades que estimulem o 
interesse e a curiosidade dos alunos na iniciação ao estudo da química, aproximando o aluno da 
ciência, propiciando que realizem ancoragem com fatos do seu cotidiano aos conceitos estudados 
por meio de simuladores, experimentos e análise de vídeos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEMARY APARECIDA GAZOLA 
Orientador: Mariza Barion Romagnolo - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PESQUISA COMO METODOLOGIA PARA O ESTUDO DE BOTÂNICA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Botânica, Pesquisa 
Resumo: Em busca de encontrar novas formas de organização para o processo ensino e 
aprendizagem, o objetivo deste trabalho foi refletir sobre a pesquisa como possibilidade 
metodológica nas aulas de Ciências e investigar suas contribuições para o estudo de Botânica no 
Ensino Fundamental. Foi desenvolvido com alunos do 7º ano, do Colégio Estadual Rodrigues 
Alves - Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Maringá - Paraná. A partir dos 
conhecimentos prévios dos alunos sobre as plantas, foram organizadas atividades que 
permitissem a participação ativa dos mesmos na construção de conhecimentos e o 
desenvolvimento de sua autonomia. A abordagem do conteúdo de Botânica, por meio de 
diferentes formas de pesquisa, proporcionou momentos de observação, diálogo, leituras, 
descobertas, comparação e seleção de informações, elaboração de conceitos e mostrou que há 
diferentes caminhos para se chegar a um conhecimento. A participação e o envolvimento dos 
alunos permitiram que eles se tornassem também responsáveis pela busca de conhecimentos e 
pela aprendizagem. Os resultados mostraram que a pesquisa, planejada e orientada a partir do 
nível de desenvolvimento dos alunos, é uma maneira de organizar o ensino dos conteúdos 
escolares e de possibilitar o aperfeiçoamento de habilidades que favorecem a aprendizagem e o 
desenvolvimento intelectual. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSEMARY APARECIDA GAZOLA 
Orientador: Mariza Barion Romagnolo - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Possibilidades metodológicas para o estudo de Botânica no Ensino Fundamental 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação, Ciências, Botânica, Pesquisa 
Resumo: Em busca de construir caminhos que favoreçam a aprendizagem, essa Unidade 
Didática apresenta a pesquisa como possibilidade metodológica para o ensino de Ciências. 
Devido às dificuldades encontradas para o estudo de Botânica no Ensino Fundamental, este 
material propõe a abordagem deste conteúdo por meio de diferentes modalidades de pesquisa, 
buscando a participação ativa do aluno no processo de construção de conhecimentos e o 
desenvolvimento de sua autonomia. As atividades serão implementadas com alunos do 7º ano, do 
Colégio Estadual Rodrigues Alves, situado no Município de Maringá. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSERLEY DE MENEZES 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Hábito de Adolescentes e os Jovens no Consumo do Narguilé e os Malefícios do 
Tabaco: Um Projeto de Intervenção em Ciências para alunos do Ensino Fundamental 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Cigarro, nicotina, vício, tabagismo, 
Resumo: O presente artigo é o resultado da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica realizada no 1º semestre de 2017 no Colégio Estadual Castro Alves de Pato Branco - 
Pr. O trabalho foi aplicado no 8º ano do Ensino Fundamental para aproximadamente 25 alunos, 
onde foi abordada a temática sobre o Narguilé. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSERLEY DE MENEZES 
Orientador: Rafael Augusto Gregati - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma proposta para que os alunos adolescentes e jovens conheçam a composição do 
Narguilé e os malefícios que causa à saúde humana e uma consciência crítica na decisão de usar 
Tema: Fundamentos e Encaminhamentos Metodológicos para o Ensino de Ciências 
Palavras-chave: Narguilé, Prevenção, Orientação 
Resumo: O tema de discussão é sobre o uso do Narguilé entre jovens e adolescentes, bem como 
o desconhecimento das reais consequências e adoção de um hábito que pode comprometer a 
saúde. Meu ponto de vista foi observando que o seu consumo está se estendendo a faixas etárias 
cada vez mais precoces. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE AUGUSTO 
Orientador: PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: CONTRIBUIÇÕES PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: Sobrepeso, obesidade, alimentação saudável 
Resumo: O sobrepeso na adolescência tem sido considerado um dos maiores problemas de 
saúde pública nos dias atuais. A mídia exerce grande influência com relação ao tema através do 
estímulo de propagandas de alimentos industrializados, que contribuem para a evolução do 
problema: a obesidade, que hoje atinge não apenas os adultos, mas adolescentes e crianças 
também. Este artigo fundamentou-se nas ideias de Sichieri; Souza (2008), Gil (2008), Matsudo; 
Pascoal Amâncio (1997) e principalmente em Nahas (2010), que enfatiza que o problema da 
obesidade em crianças e adolescentes é uma porta de entrada para varias outras doenças. Dessa 
forma, é objetivo, deste estudo, investigar a alimentação dos adolescentes, fazendo com que 
reflitam sobre a importância da educação nutricional, contribuindo assim para a aquisição de 
hábitos alimentares saudáveis. As atividades foram desenvolvidas no Colégio Estadual Sabáudia 
- Ensino Fundamental e Médio, com os alunos do 8º Ano. As atividades desenvolvidas, como os 
textos, os vídeos, os jogos, a construção da pirâmide alimentar, possibilitaram a criação de um 
norte para reflexões relevantes dos hábitos alimentares destes alunos. Nas considerações, foi 
possível perceber o interesse por parte dos alunos que passaram a pensar sua alimentação de 
forma crítica, ou seja, de forma a avaliar os pontos negativos e positivos de uma boa ou má 
alimentação. Assim, percebeu-se durante o trabalho uma transformação dos hábitos alimentares 
dos alunos que, através das atividades, puderam notar que uma alimentação saudável é fator 
imprescindível para uma boa saúde. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE AUGUSTO 
Orientador: PATRÍCIA DE OLIVEIRA ROSA DA SILVA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: CONTRIBUIÇÕES PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS 
Tema: FUNDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS 
Palavras-chave: sobrepeso, obesidade e alimentação saudável 
Resumo: O sobrepeso na adolescência tem sido considerado um dos maiores problemas de 
saúde pública nos dias atuais, para o qual a mídia exerce grande influência com estímulo a 
propagandas de alimentos industrializados, que contribuem para o crescimento na sua 
prevalência e também caracterizado pela sua associação com diversos problemas de saúde. 
Dessa forma será objetivo deste estudo proporcionar momentos para os alunos refletirem sobre a 
importância da educação nutricional, que poderá contribuir para a aquisição de hábitos 
alimentares saudáveis. As atividades serão desenvolvidas no Colégio Estadual Sabáudia - Ensino 
Fundamental e Médio, com os alunos do 8º Ano, iniciando com uma pesquisa de campo, por meio 
do questionário Você se Alimenta corretamente (NAHAS, 2003 - adaptado) que irá possibilitar um 
diagnóstico de seus hábitos alimentares, para analisar quais alimentos e em que quantidade os 
alunos estão ingerindo no seu cotidiano, composto de questões objetivas, visando identificar o 
conhecimento e o comportamento alimentar dentro e fora da escola, na tentativa de conscientizar 
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os alunos sobre a qualidade e quantidade dos alimentos que devem ser ingeridos para 
manutenção da saúde. As intervenções pedagógicas consistirão na construção da pirâmide 
alimentar individual, textos, vídeos, jogos, cálculo do IMC e sua análise na tabela antropométrica. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SHYRLEINE APARECIDA PEDROTA TINTI 
Orientador: Maria Auxiliadora Milaneze Gutierre - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma abordagem histórica das Teorias da Origem e Evolução do Universo para o 8º ano 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Construção do saber científico, Nascimento da ciência, Big Bang, Astronomia, 
Resumo: Neste estudo estão apresentados os resultados da implementação da produção 
didática com os alunos do 8º ano, atendendo ao disposto nas Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica - Ciências do Estado do Paraná (DCE). A escolha do tema Origem e Evolução do Universo 
justificam-se pela constatação da dificuldade de encontrar subsídios didáticos para trabalhá-lo em 
sala de aula, bem como a necessidade de oportunizar ao aluno, condições de conhecer a 
trajetória humana, no tema, e suas aplicações e consequências no cotidiano. O objetivo desta 
proposta de intervenção didática foi reconhecer as condições que cada povo considerou para que, 
naquele momento de sua história, considerasse certos pensamentos como certo e abandonassem 
o que julgavam como errado, contextualizando a trajetória humana desses últimos milênios, sobre 
a Origem e Evolução do Universo. Foram realizadas revisões bibliográfica em livros, artigos 
científicos e sites oficiais, a fim de selecionar materiais didáticos a serem utilizados na 
implementação didática, no total de 49 horas aula. Para a implementação pedagógica, no início 
de cada aula foi lançada uma questão aberta relacionada ao tema em pauta, para se avaliar a 
percepção prévia dos alunos, e ao final da aula, repetiu-se a mesma questão, após explanação 
didática do tema. As respostas foram analisadas individualmente, transcritas e transformadas em 
porcentagens. Notou-se forte influência da religião cristã em considerável parcela das respostas 
obtidas quanto à criação do Universo, e que ocorreram melhoras, na maioria das vezes 
significativas, nas respostas de muitos alunos em relação ao tema, enquanto que uma parcela de 
alunos pouco participou e/ou não se sentiu motivada.·. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SHYRLEINE APARECIDA PEDROTA TINTI 
Orientador: Maria Auxiliadora Milaneze Gutierre - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma abordagem histórica das Teorias da Origem e Evolução do Universo para o 8º ano 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Saber científico, Ciência, Cosmologia, Big Bang, 
Resumo: O estudo das Teorias da Origem e Evolução do Universo permite ao educando, a 
compreensão de que o conhecimento científico não nasce pronto e não está acabado e que, em 
cada fase da humanidade, diferentes formas de explicar nossa origem foram construídas e 
creditadas como certas naquele momento histórico. Exploraremos as versões: religiosa, 
mitológica e a científica. Atualmente, a ciência predomina, mas ainda não encontramos resposta 
para todas as dúvidas e a curiosidade continua instigando a humanidade. Esse tema permite 
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também, que o aluno reconheça os avanços e os benefícios das tecnologias no seu dia a dia, 
sendo inicialmente pensadas para fins de estudos astronômicos e agora servindo na prática para 
toda a humanidade. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SILVANA PERINAZZO DA ROSA 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Drogas e Ambiente Escolar: Desafios da Educação 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Drogas, Prevenção, Escola, Adolescente, Família, 
Resumo: O artigo aborda o tema prevenção de drogas na escola e os desafios impostos na 
formação do adolescente, tanto na vida escolar quanto na educação familiar. Utilizou-se de 
estratégias como discussão e reflexão sobre o tema, com o objetivo de mostrar as circunstâncias 
de uso, e as consequências que as drogas podem causar na vida de um adolescente. Buscou-se 
respaldar-se teoricamente em autores que possibilitam caminhos, tendo como propósito 
vislumbrar o conhecimento e a prevenção de drogas no ambiente escolar e no seu entorno. A 
pesquisa foi estruturada por meio de estudo bibliográfico em literatura específica da área de 
educação e saúde, e o instrumento utilizado foi a pesquisa-ação, de natureza qualitativa que teve 
como função diagnosticar um problema específico. Neste contexto, foi utilizada metodologia 
pertinente, como instrumentos fundamentais para avaliar a situação de risco ou proteção dos 
adolescentes. Os resultados mostraram que os estudantes sabem das causas e malefícios que a 
droga causa no organismo dos usuários, percebeu-se também que anseiam por ter mais 
conhecimento sobre o assunto. Então, entende-se que cabe à escola e aos professores 
possibilitar momentos de estudos e discussões sobre o tema citado. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SILVANA PERINAZZO DA ROSA 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Drogas e Ambiente Escolar: Desafios da Educação 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Drogas, Prevenção, Escola, Adolescente, Família 
Resumo: A abordagem do tema prevenção de drogas no ambiente escolar caracteriza-se um 
grande desafio tanto para o educador quanto para o educando devido à sua complexidade. A 
escola é vista como um processo de socialização, que inclui saberes, valores, práticas, 
expectativas que poderá interferir no futuro do adolescente. A prevenção, na escola, desenvolve-
se por meio das abordagens disciplinares e contempla o conhecimento científico acumulado e 
sistematizado sobre o tema, bem como o envolvimento de todos os sujeitos que atuam no espaço 
escolar. A Unidade Didática tem como principal objetivo desenvolver ações educativas para 
prevenção do uso de drogas no Ensino Fundamental. De acordo com Asinelli-Luz, 2000, a escola 
brasileira, de um modo geral, tem atuado de forma inadequada frente aos problemas sociais que 
dizem respeito à vida dos estudantes, em especial às questões de sexualidade, consumo de 
drogas e violência.  A metodologia utilizada, pesquisa-ação, articula a produção de conhecimento 
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com a ação educativa. Serão desenvolvidas com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Laranjeiras do Sul, localizado no município de Laranjeiras do Sul/PR, propondo 
diversas estratégias de ação. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SOELY DE FÁTIMA MACHADO GERALDIS 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO DE CIÊNCIAS A PARTIR 
DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ALTERNATIVOS E DE BAIXO CUSTO 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Experimentação, formação de professores, materiais alternativos, 
Resumo: O artigo tem como objetivo socializar uma experiência de capacitação de professores 
de Ciências do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Guarapuava (PR) via formação 
continuada, em relação ao uso de atividades experimentais com materiais alternativos e de baixo 
custo para o ensino do conteúdo estruturante matéria e energia. O mesmo foi desenvolvido de 
maio a setembro de 2017, para atender a etapa final do Programa de Desenvolvimento da 
Educacional - PDE. A metodologia adotada no processo investigativo foi qualitativa, na 
modalidade de pesquisa-ação. Para atingir o objetivo no processo formativo foi constituído um 
grupo de estudos com professores que atuam preferencialmente nos 8º e 9º anos na rede 
estadual de ensino em Guarapuava (PR) e região. Para as análises foram utilizados um 
questionário aplicado junto aos participantes do grupo de estudos, um diário de bordo do 
pesquisador e os relatórios elaborados pelos professores participantes. Os resultados da trajetória 
foram significativos no sentido de superar dificuldades encontradas pelos professores no âmbito 
da prática da experimentação no espaço escolar da educação básica. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: SOELY DE FÁTIMA MACHADO GERALDIS 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO DE CIÊNCIAS A PARTIR 
DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ALTERNATIVOS E DE BAIXO CUSTO 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos 
Palavras-chave: Experimentação, formação de professores, materiais alternativos, 
Resumo: Esse trabalho aborda o tema experimentação com materiais alternativos e de baixo 
custo, mesmo sabendo da importância da inserção da prática laboratorial, existem muitos 
desafios na prática do professor. Podemos citar alguns fatores como carga de trabalho elevada 
dos professores, o número elevado de alunos por turma, a falta de materiais de laboratório entre 
outros. Pretende-se neste espaço, contribuir com os trabalhos de professores de ciências no 
ensino fundamental, oferecendo subsídios, em especial na formação do professor de ciências nos 
anos finais. Objetivo central deste trabalho é corroborar com na formação continuada de 
professores, em que deve ser priorizada a investigação-ação com a finalidade de incentivar a 
importância da inserção de práticas experimentais no sentido de transformação na ação 
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educativa. Buscaremos aqui, estabelecer um canal de comunicação, compartilhamento e troca de 
informações, que norteiam este importante e emergencial assunto. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: TACIANE MIRELLE REIFUR 
Orientador: Susete Wambier Christo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ecologia em sala de aula pelo 'olhar' das histórias em quadrinhos, poesias e fotografias 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Ecologia, Níveis Ecológicos, Gêneros Textuais, Ambiente, Aprendizagem 
Resumo: O espaço escolar é visto como um dos locais em que pode refletir sobre o ambiente; 
principalmente porque nas últimas décadas danos desastrosos veem acabando com ele, sendo o 
ser humano o principal responsável por isso. Dessa forma, contextualizar conceitos como 
espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biosfera e as suas inter-
relações com todos os demais seres, podem ser utilizados para modificar a percepção das ações 
do ser humano sobre o planeta. Além disso, a tentativa de despertar nos alunos do ensino 
fundamental a capacidade de realizar conexões estabelecidas entre os conceitos iniciais da 
ecologia visto em sala de aula ao cotidiano dos alunos faz com que os mesmos percebam a 
importância em ampliar e aprimorar conhecimentos em virtude de assuntos vivenciados 
diariamente, como o meio ambiente; sendo então objetivos deste estudo. Foram realizadas 
atividades individuais e coletivas, utilizando vídeo, jogos, textos, imagens aleatórias de animais e 
plantas para classificação quanto aos conceitos iniciais, trilha conceitual dos termos da ecologia e 
a utilização de diferentes gêneros textuais: elaboração de poesias, fotografias de locais do espaço 
escolar e fora dele, ressaltando principalmente as histórias em quadrinhos para abordar os 
conceitos já destacados, articulando e socializando o conhecimento obtido. Todas as atividades 
foram organizadas através de uma sequência didática, ligadas entre si pelos temas da ecologia e 
níveis ecológicos; com propostas que visaram ações aplicáveis para o aprendizado de Ciências 
contribuindo na ampliação global do conteúdo, caracterizando uma aprendizagem significativa. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: TACIANE MIRELLE REIFUR 
Orientador: Susete Wambier Christo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ecologia em sala de aula pelo 'olhar' das histórias em quadrinhos, poesias e fotografias 
Tema: Análise das tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Ecologia, Níveis Ecológicos, Gêneros Textuais, Ambiente, 
Resumo: Muito se ressalta que o espaço escolar é um dos locais que propicia a reflexão sobre o 
ambiente que, nas últimas décadas, tem sofrido danos desastrosos; sendo o ser humano o 
principal responsável por isso. A contextualização dos conceitos de espécie, população, 
comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, biosfera e as suas inter-relações com todos 
os demais seres, pode ser utilizada para modificar a percepção das ações do ser humano sobre o 
planeta. Esse estudo tem por objetivo despertar nos alunos do ensino fundamental, o 
aprimoramento e a utilização desses conceitos iniciais da ecologia aliando-os ao seu cotidiano. 
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Estão previstas atividades individuais e coletivas, utilizando trecho de filme, jogos, textos, imagens 
aleatórias de animais, plantas para classificação quanto aos conceitos iniciais, trilha conceitual 
dos termos da ecologia e a utilização de diferentes gêneros textuais: histórias em quadrinhos, 
elaboração de poesias, fotografias de locais do espaço escolar para abordar os conceitos já 
destacados articulando e socializando o conhecimento obtido. Todas as atividades serão 
organizadas através de uma sequência didática, ligadas entre si pelos temas da ecologia e níveis 
ecológicos. Esse caderno pretende propor ações aplicáveis para o aprendizado de Ciências que 
contribuam na ampliação global do conteúdo, caracterizando uma aprendizagem significativa. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDENÉIA FERREIRA HENEMANN 
Orientador: Simone Crocetti - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Orientação Sexual, gênero 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática intitulada  Gênero 
e Diversidade Sexual na Escola  desenvolvida com alunos do 8º anos do Colégio Estadual 
Presidente Abraham Lincoln em Colombo/ Paraná, apresentado como requisito obrigatório no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O artigo discute Gênero e Diversidade Sexual 
na escola por acreditar na importância do tratamento pedagógico da sexualidade dentro da 
instituição de ensino, concretizando um trabalho efetivo para minimizar o preconceito e as 
discriminações que geram muitas vezes a violência. O desconhecimento da temática é o principal 
fator que impede o avanço para o entendimento e respeito frente aos sujeitos da escola. Para 
tanto se ofertou aos alunos dos 8º anos quatro oficinas que totalizaram 32 horas de estudos em 
que se realizaram leituras e reflexões de textos, dinâmicas, trechos de filmes, música, entre 
outros. Os resultados obtidos por meio das ações desenvolvidas apontam que houve conflitos 
quanto à diversidade de gênero e diversidade sexual, porém no decorrer das atividades estes 
foram amenizados. A contribuição deste projeto no estabelecimento escolar pode promover este 
entendimento conceitual e, ainda, um ambiente agradável, longe de atitudes preconceituosas. 
Este visou oportunizar momentos de estudo, reflexão, análise e discussão para minimizar as 
práticas de preconceito e discriminação dentro do ambiente escolar.·. 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDENÉIA FERREIRA HENEMANN 
Orientador: Simone Crocetti - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Orientação sexual, preconceito 
Resumo: A proposta desta Unidade Didática é promover um ambiente escolar capaz de discutir 
acerca da diversidade sexual por acreditar na importância do tratamento pedagógico da 
sexualidade na escola, concretizando um trabalho efetivo para minimizar o preconceito. A 
contribuição deste material consiste em promover este entendimento conceitual e, ainda, um 
ambiente agradável, longe de atitudes preconceituosas. Desta forma, os objetivos desta unidade 
didática são: desenvolver um projeto com atividades e discussões abordando o tema Gênero e 
Diversidade Sexual nas turmas de 8o anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Presidente Abraham Lincoln em Colombo- Paraná e levantar fundamentação teórica para discutir 
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o tema Diversidade de Gênero/Sexual com os alunos, levando ao conhecimento do Colégio as 
estratégias de ação que minimizem o preconceito provindo da Diversidade de Gênero/Sexual e 
criando na escola um espaço onde se possa discutir no coletivo as questões de gênero e 
diversidade sexual. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDINEI FOGAÇA ANDREACCI 
Orientador: Júlio de Mello Neto - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das novas tecnologias na produção de materiais didáticos pelos professores da 
rede estadual de ensino do município de Manoel Ribas 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: NTIC, Tecnologias Educacionais, Produção, Materiais Didáticos 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos com a 
implementação da proposta de intervenção pedagógica vinculada ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), a qual foi realizada com os professores da Rede Estadual 
do Município de Manoel Ribas, no Colégio Estadual Professora Reni Correia Gamper. O material 
didático pedagógico produzido buscou debater e refletir sobre o uso das tecnologias em sala de 
aula, mostrando a importância do uso significativo da tecnologia na aprendizagem, visando 
oferecer aos estudantes uma aprendizagem capaz de promovê-los a construtores do seu próprio 
conhecimento e torná-los partícipes da sua história. As ações se desenvolveram através de 
encontros presenciais, nos quais os cursistas puderam conhecer as ferramentas e os recursos 
existentes na escola. No desenvolvimento da implementação, os professores produziram seus 
materiais e, posteriormente, tiveram a oportunidade de utilizá-los na prática com seus alunos, em 
suas respectivas escolas. A aplicação desse trabalho evidenciou a importância e a necessidade 
do professor estar preparado para os desafios da inserção das novas tecnologias no ambiente 
escolar e na produção de materiais didáticos significativos para uma aprendizagem significativa 
em sala de aula. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDINEI FOGAÇA ANDREACCI 
Orientador: Júlio de Mello Neto - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das novas tecnologias na produção de materiais didáticos pelos professores da 
Rede Estadual de Ensino do município de Manoel Ribas 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: N'Tics, Tecnologias Educacionais, Produção, Materiais Didáticos, 
Resumo: Esta Unidade Didática propõe o uso das NTIC s no contexto escolar como ferramenta 
de produção de materiais didáticos por professores, mostrar a importância do uso significativo da 
tecnologia na aprendizagem, realizar a avaliação dos recursos tecnológicos existentes na escola 
para posterior utilização na produção de materiais didáticos altamente significativos para os 
alunos, visando oferecer a estes, uma aprendizagem capaz de promovê-los a construtores do seu 
próprio conhecimento e capazes de intervirem na sua realidade, tornando-se sujeito da sua 
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história. Esta Intervenção Pedagógica será realizada junto aos professores da Rede Estadual de 
Ensino do município de Manoel Ribas e o Colégio Estadual Professora Reni Correia Gamper será 
a Escola de Implementação. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDNEY ALVES MAGALHÃES 
Orientador: LINDAMIR HERNANDEZ PASTORINI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EXPERIMENTAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE TERRÁRIOS COMO ATIVIDADE PRÁTICA 
INVESTIGATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Atividades experimentais, aprendizagem significativa, ciclos biogeoquímicos, 
efeito estufa, fotossíntese, 
Resumo: A disciplina de ciências da natureza abrange conhecimento nas áreas de física, química 
e biologia, tornando essencial e indispensável à interação dessas áreas para a compreensão do 
mundo ao nosso redor. No entanto, é notado que nos últimos tempos o ensino de ciências da 
natureza tem sido desafiador para a maioria dos educadores, tendo em vista que aproximar a 
realidade do educando ao ensino, de forma científica, constitui uma tarefa difícil, principalmente 
se ocorrer por meio de aulas expositivas, com linguagens complexas, tornando as aulas pouco 
atrativas e motivadoras. Portanto, o presente trabalho buscou explorar as atividades 
experimentais relacionadas à construção de terrários como estratégia de ensino, possibilitando a 
simulação de uma mini biosfera, onde se pode observar e analisar a relação entre os fatores 
bióticos e abióticos de um ecossistema. Paralelamente à construção e observação dos terrários 
foram desenvolvidas atividades práticas que abordaram os conteúdos: composição e 
permeabilidade do solo, ciclos biogeoquímicos, fotossíntese e efeito estufa. Esse trabalho foi 
desenvolvido com uma turma de 7º ano do Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste, no município de 
Cruzeiro do Oeste - PR. Diante dos aspectos observados, a metodologia adotada contribuiu para 
despertar a curiosidade e o gosto pela disciplina de ciências, melhorou a afetividade entre os 
alunos nas atividades em grupo, e atingiu grande parte dos objetivos definidos no projeto. 
Portanto pode-se afirmar que o recurso utilizado foi altamente relevante para gerar ganhos de 
aprendizagem no ensino de Ciências da natureza de maneira mais significativa.·. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALDNEY ALVES MAGALHÃES 
Orientador: LINDAMIR HERNANDEZ PASTORINI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EXPERIMENTAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE TERRÁRIOS COMO ATIVIDADE PRÁTICA 
INVESTIGATIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ciências, terrário, experimentação, aprendizagem significativa, 
Resumo: presente unidade didática, desenvolvida para o Programa de desenvolvimento 
Educacional, tem como objetivo promover a melhoria do ensino aprendizagem da disciplina de 
ciências, por meio de experimentos simples que serão realizados no laboratório ou sala de aula. 
O uso de atividades práticas nas aulas de ciências contribuem para o desenvolvimento de 
conceitos científicos, que auxilia na compreensão dos conteúdos abordados, relacionando-os com 
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situações problemas do cotidiano do estudante. Por meio da experimentação investigativa, 
pretende-se resgatar os conhecimentos prévios do estudante proporcionando as interações 
necessárias às reformulações de conceitos, permitindo que novas aprendizagens adquiram 
significado e sejam assimiladas. Desta forma esse trabalho apresenta a construção de terrários 
como estratégias de ensino que possibilitará relacionar diferentes conteúdos como: Fertilidade e 
permeabilidade do solo, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, fotossíntese, ciclos do oxigênio e do 
carbono e efeito estufa. Esses conteúdos serão abordados com textos, atividades teóricas e 
experimentais. Paralelamente às atividades experimentais serão propostos questionários de 
caráter introdutório, diagnósticos e avaliativos com o objetivo de promover discussões, reflexões e 
a formulação de hipóteses, proporcionando situações que estabeleça ligações entre teoria e 
prática na perspectiva da aprendizagem significativa. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALTER WAWRUK 
Orientador: ELIZABETH DE ARAÚJO SCHWARZ - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Construção de herbário escolar: ênfase na confecção de exsicatas como material didático 
de Botânica 
Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Palavras-chave: aprendizagem significativa, botânica, ensino-aprendizagem, 
exsicatas, herbário escolar, 
Resumo: O trabalho proposto para o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná foi 
desenvolvido no terreno e nas dependências onde está instalado o Colégio Estadual Roberto 
Langer Júnior, situado no Município de Curitiba, estado do Paraná. O objetivo central do presente 
projeto foi desenvolver os conteúdos sobre as Gimnospermas e as Angiospermas do Reino 
Plantae, componente do programa do 7º ano do Ensino Fundamental verificando se a montagem 
de um Herbário Escolar é um recurso didático motivador da aprendizagem. Outro objetivo foi 
explorar em nível fundamental a coleta, preparação e herborização inicial de oito plantas como 
recurso didático motivador de aprendizagem dos conteúdos de Botânica que compõem o 
conteúdo programático de Ciências, buscando mediar um processo de ensino-aprendizagem de 
modo significativo. O desenvolvimento dos estudos aconteceu com duas turmas de alunas e 
alunos do sétimo ano. A metodologia básica de taxonomia vegetal foi indispensável para a 
preparação das plantas bem como a constante nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 
Estado do Paraná. Ao final do processo, esperou-se que os alunos e as alunas, ao desenvolver 
os materiais, possam ter consolidado a sua percepção em relação à botânica, ao ambiente e à 
formação de conceitos científicos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VALTER WAWRUK 
Orientador: ELIZABETH DE ARAÚJO SCHWARZ - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Caderno pedagógico de Ciências - Construção de herbário escolar: ênfase na confecção 
de exsicatas como material didático de Botânica 
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Tema: Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a produção de recursos 
didáticos. 
Palavras-chave: Botânica, Ensino-Aprendizagem, Exsicatas, Herbário Escolar, 
Resumo: O objetivo central do presente projeto é desenvolver os conteúdos sobre as 
Gimnospermas e as Angiospermas do Reino Plantae, componente do programa do 7º ano do 
Ensino Fundamental verificando se a montagem de um Herbário Escolar é um recurso didático 
motivador da aprendizagem. O local selecionado foi o terreno e as dependências onde está 
instalado o Colégio Estadual Roberto Langer Júnior e o desenvolvimento dos estudos 
acontecerão com duas turmas de alunas e alunos do sétimo ano. Pretende-se explorar em nível 
fundamental a coleta, preparação e herborização inicial de 23 plantas como recurso didático 
motivador de aprendizagem dos conteúdos de Botânica que compõem o conteúdo programático 
de Ciências, buscando mediar um processo de ensino-aprendizagem de modo significativo. Será 
usada a metodologia básica de taxonomia vegetal para a preparação das plantas bem como a 
constante nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná. Ao final do 
processo espera-se que as (os) alunas (os) possam formar conceitos científicos. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VANEIDES LUIZA DE COSTA 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade e Adolescência: Saúde Sexual e Reprodutiva 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
Palavras-chave: Adolescência, Sexualidade, Educação, 
Resumo: Esta produção didática promoveu o estudo da sexualidade visando desenvolver uma 
proposta educativa no campo da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes. A turma escolhida 
foram os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Santo Antão, e teve como 
motivação o tema sexualidade que é um conteúdo trabalhado nas aulas de ciências, conduzindo 
os jovens para a construção de conhecimentos que permitam promover a proteção e a segurança 
nas suas relações pessoais. As atividades foram voltadas para a participação coletiva dos alunos 
na ação educativa integrando o conhecimento sobre a sexualidade e o ensino de ciências por 
meio da realização de debates, seminários, leituras, dramatizações, produções de textos e 
desenhos que contribuam para a promoção de conhecimentos e a formação de valores. Os 
resultados indicaram que os alunos formaram uma percepção a respeito da importância do 
autocuidado e do desenvolvimento da sexualidade saudável e protegida pelo conhecimento. 
Conclui-se que a sexualidade precisa deixar de ser tratada na escola apenas como um fator do 
desenvolvimento biológico para passar a fornecer valores e racionalidade científica equivalente ás 
necessidades de desenvolvimento dos adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VANEIDES LUIZA DE COSTA 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade e Adolescência: Saúde Sexual e Reprodutiva 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de ciências 
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Palavras-chave: Adolescência, Sexualidade, Educação, 
Resumo: Esta produção didática promove o estudo da sexualidade visando desenvolver uma 
proposta educativa no campo da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes com alunos do 8º 
ano do Ensino Fundamental, e tem como motivação a constatação de que a construção de 
conhecimentos a respeito de sexualidade nas aulas de ciências precisa tornar-se realidade na 
escola, conduzindo os jovens para a construção de conhecimentos que permitam promover a 
proteção e a segurança nas suas relações pessoais. Assim, desenvolvem-se ações que 
conduzem ao conhecimento sobre quais as consequências que relações sexuais precoces trazem 
para a saúde sexual dos adolescentes. Desta forma, o objetivo é desenvolver conhecimentos 
sobre saúde sexual e reprodutiva visando à formação integral dos alunos. As atividades são 
voltadas para a participação coletiva dos alunos na ação educativa integrando o conhecimento 
sobre a sexualidade e o ensino de ciências por meio da realização de debates, seminários, 
leituras, dramatizações, produções de textos e desenhos que contribuam para a promoção de 
conhecimentos, formação de valores. Os fundamentos teóricos que embasam a pesquisa 
abordam conhecimentos voltados para o desenvolvimento humano e sua relação com o ensino de 
ciências. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VIVIANE BUHRER DA SILVA 
Orientador: Cristina Lúcia Sant’Ana Costa Ayub - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade responsável 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Adolescência, Gravidez, Responsabilidade, 
Resumo: A adolescência é considerada um fenômeno específico do desenvolvimento humano. 
Um período confuso e de contradições no qual o adolescente vive novas experiências, reformula 
seus pensamentos, sentimentos e expectativas e transforma a sua autoestima. Justamente nesse 
período tão delicado a gravidez está se tornando cada vez mais comum na sociedade, pois os 
adolescentes estão iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo e de maneira impensada. 
Tendo em vista essa realidade existe a necessidade de conscientização dos adolescentes em 
relação à sexualidade, para tanto objetivou-se através deste trabalho estudar a sexualidade na 
adolescência, gravidez, métodos anticoncepcionais e as formas de transmissão e prevenção das 
infecções sexualmente transmissíveis. Destacar também que a gravidez na adolescência não é 
um problema exclusivo das meninas e não se pode esquecer que embora os rapazes não 
possuam condições biológicas necessárias para engravidar, um filho não é concebido apenas por 
uma pessoa. Quando uma adolescente engravida, não é apenas a sua vida que sofre mudanças. 
O pai também passa pelo difícil processo de adaptação a uma situação imprevista e inesperada. 
Pretendeu-se refletir com os alunos sobre essas questões com o objetivo de despertar nos 
mesmos a consciência de que é de fundamental importância à passagem pela adolescência com 
responsabilidade, para poderem gozar de uma vida mais saudável e feliz. Trabalhar o tema 
sexualidade é faz sempre necessário uma vez que são questões inerentes à vida, que interferem 
diretamente na estrutura familiar, contribuindo dessa forma para a criação de um espaço de 
reflexão sobre o tema sexualidade. 

 

Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: VIVIANE BUHRER DA SILVA 
Orientador: Cristina Lúcia Sant’Ana Costa Ayub - IES: UEPG 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade responsável 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade,adolescência,gravidez 
Resumo: A adolescência é considerada um fenômeno específico do desenvolvimento humano. 
Um período confuso e de contradições no qual o adolescente vive novas experiências, reformula 
seus pensamentos, sentimentos e transforma sua autoestima. E justamente nesse período tão 
delicado a gravidez está se tornando cada vez mais comum na sociedade, pois os adolescentes 
estão iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo e de maneira irresponsável. Tendo em vista 
essa realidade existe a necessidade de conscientização dos adolescentes em relação à 
sexualidade. Para tanto pretendo, por meio da aplicação deste projeto, estudar a sexualidade na 
adolescência, gravidez, métodos anticoncepcionais, infecções sexualmente transmissíveis e a 
importância de uma vida sexual responsável. Vale destacar também que a gravidez na 
adolescência não é um problema exclusivo das meninas. Não se pode esquecer que embora os 
rapazes não possuam condições biológicas necessárias para gerar uma criança, um filho não é 
concebido apenas por uma pessoa. Quando uma adolescente engravida, não é apenas a sua vida 
que sofre mudanças. O pai também passa pelo difícil processo de adaptação a uma situação 
imprevista e inesperada. Pretendo refletir com os alunos sobre essas questões com o objetivo de 
despertar nos mesmos a consciência de que é de fundamental importância à passagem pela 
adolescência com responsabilidade, para poderem gozar de uma vida mais saudável. Os temas a 
tratar serão relacionados aos hábitos de auto cuidado, ao conhecimento da estrutura dos 
sistemas reprodutores feminino e masculino, à saúde corporal e a importância da família no 
processo. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: WANDER FONSECA 
Orientador: Juarez Assis Soares - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A experimentação no ensino de Ciências: Relação teoria e prática 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ciências, Experimentação, Educação, Teoria, Prática 
Resumo: O presente projeto tem por finalidade reconhecer as aprendizagens em torno da 
experimentação como um processo contínuo, superposto e de transformação, transpondo os 
aspectos tecnicistas do processo de apropriação do conhecimento. Esta pesquisa fez-se 
necessário em virtude de modelos de aulas tradicionais explicativas, baseada na repetição e 
imposição didática de conteúdos. Justifica-se esse projeto na importância da experimentação 
durante as aulas de Ciências, não apenas para despertar nos estudantes o interesse pela 
disciplina, mas para estabelecer relações entre a teoria e prática do seu cotidiano. A metodologia 
dar-se-á através de práticas experimentais dos conteúdos trabalhados em sala de aula, 
embasado no conhecimento prévio dos estudantes. O projeto fundamenta-se em minimizar os 
obstáculos do processo ensino-aprendizagem pela experimentação, estabelecendo relações 
conceituais, interdisciplinares contextuais, tornando significativos aos estudantes. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: WANDER FONSECA 
Orientador: Juarez Assis Soares - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A experimentação no ensino de Ciências: Relação teoria e prática 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências. 
Palavras-chave: Ciências, Experimentação, Educação, Teoria, Prática 
Resumo: O presente projeto tem por finalidade reconhecer as aprendizagens em torno da 
experimentação como um processo contínuo, superposto e de transformação, transpondo os 
aspectos tecnicistas do processo de apropriação do conhecimento. Esta pesquisa fez-se 
necessário em virtude de modelos de aulas tradicionais explicativas, baseada na repetição e 
imposição didática de conteúdos. Justifica-se esse projeto na importância da experimentação 
durante as aulas de Ciências, não apenas para despertar nos estudantes o interesse pela 
disciplina, mas para estabelecer relações entre a teoria e prática do seu cotidiano. A metodologia 
dar-se-á através de práticas experimentais dos conteúdos trabalhados em sala de aula, 
embasado no conhecimento prévio dos estudantes. O projeto fundamenta-se em minimizar os 
obstáculos do processo ensino-aprendizagem pela experimentação, estabelecendo relações 
conceituais, interdisciplinares contextuais, tornando significativos aos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ZULMA ALBONICO 
Orientador: Irene Carniatto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESCOLAS SUSTENTÁVEIS E O DESTINO DO LIXO: REFLEXÕES SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA TEMÁTICA SUSTENTABILIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM ESCOLAS 
DO CAMPO 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Sustentabilidade, 
Resumo: Considerando as constantes evoluções tecnológicas que, consequentemente, afetam 
questões culturais, sociais e econômicas dos cidadãos contemporâneos, surge a problemática da 
sustentabilidade. Enquanto professores, observando as consequências do uso indisciplinado e 
não planejado dos recursos naturais e, considerando as questões culturais que configuram a 
sociedade como está construída; compreendemos a educação como meio de mudança do 
paradigma do desperdício. Nesta perspectiva, partindo do anseio de provocar a mudança nos 
hábitos dos alunos, este artigo tem a finalidade de relatar as experiências adquiridas a partir da 
aplicação do projeto Escolas sustentáveis e o destino do lixo, aplicado ao Ensino Fundamental II, 
na Escola Estadual do Campo Jangada da Taborda, Cascavel-PR. O projeto que se insere no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE realizado n¬¬¬a Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - Unioeste, teve como objetivo contribuir para que as aulas práticas de ciências 
pudessem auxiliar no desenvolvimento de conceitos científicos, contribuindo com os alunos na 
medida em que passaram a compreender a necessidade da mudança de hábitos e da 
aplicabilidade de conhecimentos práticos adquiridos em sala de aula, influenciando, inclusive, os 
hábitos do meio e da comunidade em que estão inseridos. 
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Disciplina / Área: CIÊNCIAS 
 
Professor PDE: ZULMA ALBONICO 
Orientador: Irene Carniatto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESCOLAS SUSTENTÁVEIS E O DESTINO DO LIXO 
Tema: Fundamentos e encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências 
Palavras-chave: Meio Ambiente, Resíduos Sólidos, Compostagem 
Resumo: Considerando as constantes evoluções tecnológicas que, consequentemente, afetam 
questões culturais, sociais e econômicas dos cidadãos contemporâneos, surge a problemática da 
sustentabilidade. Enquanto professores, observando as consequências do uso indisciplinado e 
não planejado dos recursos naturais e, considerando as questões culturais que configuram a 
sociedade como está construída; compreendemos a educação como meio de mudança do 
paradigma do desperdício. Enquanto professores, observando as consequências do uso 
indisciplinado e não planejado dos recursos naturais e, considerando as questões culturais que 
configuram a sociedade como está construída; compreendemos a educação como meio de 
mudança do paradigma do desperdício. Os alunos podem compreender a necessidade da 
mudança de hábitos e da aplicabilidade de conhecimentos práticos adquiridos em sala de aula, 
influenciando, inclusive, os hábitos do meio e da comunidade em que estão inseridos, nesta 
perspectiva, partindo do anseio de provocar a mudança dos hábitos dos alunos e, 
consequentemente, a partir da ação de outros educadores e inseridos em outros contextos 
sociais, substituir o paradigma do desperdício pelo da sustentabilidade. Esta Unidade Didática 
tem a finalidade de contribuir para que as aulas práticas de ciências possam auxiliar no 
desenvolvimento de conceitos científicos, contribuindo com os alunos no sentido de adquirirem 
ferramentas auxiliando na interpretação do seu mundo, desenvolvendo possíveis soluções para 
problemas cotidianos, prática esta, que é coerente com os PCNs, já que tem o efeito de provocar 
uma reflexão acerca da função da escola e do processo ensino-aprendizagem, dando destaque a 
temas sociais urgentes - os chamados temas transversais. 
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